
Talita Zerbini 

 

 

 

 

 

Estimativa do intervalo postmortem por análise de imagens tomográficas das hipóstases 

viscerais torácicas 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor em Ciências. 

Programa de Patologia 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Hilário 

Nascimento Saldiva 

 

 

 

São Paulo 

2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

reprodução autorizada pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     Zerbini, Talita 

       Estimativa do intervalo postmortem por análise de imagens tomográficas das 

hipóstases viscerais torácicas  /  Talita Zerbini.--  São Paulo, 2013. 

 

 Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Programa de Patologia. 

 

 Orientador: Paulo Hilário Nascimento Saldiva.  

      

   

 Descritores:  1.Autópsia  2.Tomografia computadorizada por raios X  3.Mudanças 

depois da morte  

 

 

  

USP/FM/DBD-260/13 

 

   
 

 



Talita Zerbini 

Estimativa do intervalo postmortem por análise de imagens tomográficas das hipóstases 

viscerais torácicas 

Tese apresentada ao Departamento de 

Patologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de Doutor em Ciências. 

 

Aprovado em: 

 

Banca Examinadora 

Prof. Dr. _____________________________ Instituição: ________________________ 

Julgamento:___________________________ Assinatura: _______________________ 

Prof. Dr. _____________________________ Instituição: ________________________ 

Julgamento:___________________________ Assinatura: _______________________ 

Prof. Dr. _____________________________ Instituição: ________________________ 

Julgamento:___________________________ Assinatura: _______________________ 

 



Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Henrique e ao Gabriel, os anjinhos que entraram na minha 

vida e que dela não vão mais sair. 

À família “Gomes-Zerbini”, que sempre esteve presente, 

demonstrando apoio nos momentos bons e ruins. 



Agradecimentos 

 

 

A minha mami querida, que insistiu tanto para que eu viesse a esse mundo e que sempre 

deu todo amor e carinho possíveis para mim! As madrugadas acordada me esperando 

chegar da iniciação científica valeram para alguma coisa: vou virar doutora de verdade! 

Ao meu pai, que investiu tudo que tinha na educação das filhas e permitiu que eu 

alcançasse meus objetivos. 

À Tati, minha big sister, não há palavras que possam agradecer tudo que você fez por 

mim até hoje. Possibilitou minha formação na faculdade, minha vinda para São Paulo, 

enfim, ajudou a me tornar a pessoa que sou hoje. 

À Thaís, a primeira doutora de verdade da família, que sempre me deu conselhos e me 

mostrou que é possível conquistar tudo que queremos na vida com esforço e dedicação. 

Sem você certamente esta tese não sairia. 

Ao meu querido “cunhadrinho” Nícolas, irmão mais velho (apesar de cunhado), que me 

aguentou quando criança atrapalhando seus encontros com a namorada e que sempre me 

ajudou em todos os momentos possíveis. 

Aos familiares que, direta ou indiretamente, sempre me apoiaram e me mandaram 

palavras de força. 

Ao professor Saldiva (Pepino), que me recebeu como orientanda de braços abertos e que 

possibilitou a realização do presente trabalho. Muito obrigada pela confiança e pelo 

apelido que agora todos na Patologia me conhecem (certeira e mortífera Professora 

Talita). 



À professora Carmen Cinira, meu exemplo de vida e de sucesso profissional. 

Orientadora, professora, conselheira, amiga, mãe… tudo o que for possível! Esse 

trabalho não seria realizado sem seu incentivo. 

Ao professor Daniel Muñoz, que me mostrou um lado maravilhoso da Medicina Legal 

que poucos conhecem. Obrigada por ter transmitido parte dos seus conhecimentos (pois 

tudo seria impossível) e por ter me oferecido diversas oportunidades profissionais após 

a Residência Médica. 

Ao Professor Pasqualucci, Diretor do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, que 

disponibilizou a estrutura e os funcionários do serviço para a realização da pesquisa. 

Ao professor Luiz Fernando (Burns), que me ajudou em várias etapas do trabalho e que 

confiou em mim desde o início.  

À professora Carmen Saldiva e ao professor Julio Singer, que me ajudaram a entender 

os dados que obtive! 

Ao Victor, meu primeiro e único preceptor! Você está desculpado por ter me mandado 

preencher aquele caderninho de presenças durante todo o R1... 

À Mariana, ex-R mais, nilda, amiga, afilhada e comadre. Obrigada por todas as orações, 

conselhos e broncas que permitiram a manutenção da minha sanidade mental! Obrigada 

por ter iluminado minha vida com meu afilhado Gabriel. 

À Raquel, minha R-menos querida, dupla, colega de trabalho e amiga, que de maneira 

impressionante sempre me ajudou, compartilhando até sua família nos momentos mais 

difíceis! Obrigada por tudo. 

Ao Pedro, sucessor e dupla de trabalho! Que todas as noites mal dormidas e longe de 

casa te ajudem a seguir o futuro maravilhoso que você tem pela frente. Independente do 

número de linhas no agradecimento, você sabe que seria muito difícil concluir esse 

trabalho sem sua ajuda. 



À Marina, minha residente, aluna, orientanda e amiga! Obrigada por não medir esforços 

em me ajudar. Sua confiança em mim me fez perceber que eu estava trilhando o 

caminho certo. 

À Clarissa, a médica do trabalho mais perita do mundo, que me ajudou com artigos, na 

correção do trabalho e em inúmeras outras coisas que ela nem imagina! Saiba que 

ganhei uma linda amizade quando você entrou na Residência. 

Ao Eduardo Ikari, o calouro que mais me ensinou coisas até hoje e que me ajudou na 

análise das imagens obtidas no estudo. 

Às minhas amigas, que sempre estiveram presentes mesmo estando longe. Obrigada por 

sempre compreenderem minha ausência dos encontrinhos devido aos mil compromissos 

profissionais. 

A todos os professores do Instituto Oscar Freire, por terem depositado a confiança que 

eu precisava para seguir em frente com meus objetivos. 

Aos membros da Comissão de Pós Graduação da Patologia, por terem aceitado a 

realização da pesquisa em um Departamento tão bem conceituado. 

À Fátima e à Rosana, por terem me acolhido tão bem e por sempre me socorrerem nas 

correrias de uma pós-graduação! 

Às secretárias lindas e maravilhosas do Instituto Oscar Freire (Branca, Paula, Dirce, 

Rosângela e Solange), que ajudaram em tudo o que foi possível. Valtair, você também 

mora no meu coração!  

Aos funcionários do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, que sempre me 

trataram com extrema gentileza e educação e que viabilizaram a realização deste estudo. 

  



Epígrafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não tenha medo, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que 

continuar. A sorte? Eu não sei, nunca vi, pois tudo principia na própria pessoa! Veja 

só: com a estranha mania de ter fé na vida, de quimeras mil, um castelo ergui! 

Texto de autoria própria, elaborado com trechos de músicas interpretadas por Elis 

Regina. 



Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta 

publicação: 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors 

(Vancouver). 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. Elaborado 

por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria F. Crestana, 

Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 3a ed. São Paulo: 

Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011. 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed in Index 

Medicus. 

 



SUMÁRIO 

 

 

Lista de Abreviaturas 

Lista de Tabelas 

Lista de Figuras 

Lista de Gráficos 

Resumo 

Summary 

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................... 1 

1 MEDICINA LEGAL E PATOLOGIA FORENSE ....................................................... 5 

2 CRONOTANATOGNOSE ......................................................................................... 11 

2.1 Rigidez cadavérica ................................................................................................ 12 

2.2 Desidratação cadavérica ....................................................................................... 13 

2.3 Resfriamento cadavérico ....................................................................................... 14 

2.4 Hipóstase ............................................................................................................... 16 

2.5 Técnicas auxiliares para estimativa do IPM ......................................................... 19 

3 UTILIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM NA AUTÓPSIA

 ........................................................................................................................................ 22 

3.1 Ressonância Magnética ......................................................................................... 25 

3.2 Tomografia Computadorizada .............................................................................. 26 

3.2.1 Estudo das hipóstases viscerais por Tomografia Computadorizada .............. 29 

4 OBJETIVOS ................................................................................................................ 32 

4.1. Objetivo geral ...................................................................................................... 32 

4.2. Objetivos específicos ........................................................................................... 32 



5 MÉTODOS .................................................................................................................. 33 

5.1. Casuística ............................................................................................................. 33 

5.2. Exame de tomografia computadorizada............................................................... 34 

5.2.1. Procedimentos para análise das imagens obtidas .......................................... 35 

5.3. Análises estatísticas ............................................................................................. 39 

5.4 Aspectos éticos ..................................................................................................... 41 

6 RESULTADOS ........................................................................................................... 43 

7 DISCUSSÃO ............................................................................................................... 52 

8 CONCLUSÕES ........................................................................................................... 59 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 60 

ANEXOS ........................................................................................................................ 62 

Anexo A ...................................................................................................................... 62 

Anexo B ...................................................................................................................... 63 

Anexo C ...................................................................................................................... 64 

Anexo D ...................................................................................................................... 66 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 86 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

3D  Três dimensões  

a.C.  Antes de Cristo 

AD  Átrio direito 

ADP  Adenosina difosfato 

AE  Átrio esquerdo 

ATP  Adenosina trifosfato 

AVC  Acidente vascular cerebral 

BIREME Biblioteca Regional de Medicina 

Cappesq Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do HC-FMUSP 

DeCS  Descritores em Ciências da Saúde 

DM  Diabetes mellitus 

FAPESP Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa de São Paulo 

FMUSP Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

HAS  Hipertensão arterial sistêmica 

HC  Hospital das Clínicas 

HE  Hematoxilina-eosina 

IAM  Infarto agudo do miocárdio 

IML  Instituto Médico-Legal  

IPM   Intervalo postmortem  

LES  Lupus eritematoso sistêmico 

MeSH  Medical Subject Headings 

MSCT  Tomografia computadorizada multislice  



PISA   Plataforma de imagens na sala de autópsia 

RM   Ressonância magnética 

SVOC  Serviço de Verificação de Óbitos da Capital 

TC   Tomografia computadorizada 

UH  Unidade Hounsfield 



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Critérios de exclusão de imagem................................................................... 39 

Tabela 2 - Dados epidemiológicos dos pacientes e IPM inicial (i) e final (f) em que as 

imagens foram obtidas .................................................................................................... 43 

Tabela 3 - Comorbidades e causas de morte dos pacientes analisados .......................... 44 

Tabela 4- Valores observados de IPMe e Dif 42, valores previstos de estimativas do erro 

padrão de e intervalos de confiança de 95% para a previsão ......................................... 51 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1. Densidade de todos os tecidos, fluidos e órgãos parenquimatosos ................. 29 

Figura 2. Segmento torácico: janela para mediastino (esquerda) e para parênquima 

pulmonar (direita) ........................................................................................................... 31 

Figura 3. Método utilizado para medida da atenuação do parênquima pulmonar (janela 

pulmonar) ....................................................................................................................... 36 

Figura 4. Método utilizado para medida da atenuação do conteúdo intracardíaco (janela 

de mediastino) ................................................................................................................ 36 

Figura 5. Imagem excluída do presente estudo por processo de consolidação pulmonar 

(janela pulmonar) ............................................................................................................ 37 

Figura 6. Imagem excluída do presente estudo por artefato produzido por marcapasso 

cardíaco (janela de mediastino) ...................................................................................... 38 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1. Perfis individuais de atenuação (densidade) na faixa anterior (local O) e na 

faixa posterior (local 1) do pulmão direito ..................................................................... 45 

Gráfico 2. Perfis individuais da diferença de atenuação (densidade) entre a faixa anterior 

(local 0) e a faixa posterior (local 1) do pulmão direito ................................................. 46 

Gráfico 3. Perfis individuais de atenuação (densidade) no segmento anterior do átrio 

direito (local 2), no segmento posterior do átrio direito (local 3) e no segmento posterior 

do átrio esquerdo (local 4) .............................................................................................. 47 

Gráfico 4. Perfis individuais da diferença de atenuação (densidade) entre o segmento 

anterior e posterior do átrio direito (Dif 32), e entre o segmento anterior do átrio direito 

e o posterior do átrio esquerdo (Dif 42) ......................................................................... 47 

Gráfico 5. Perfis individuais da diferença de atenuação entre o segmento anterior do 

átrio direito e o posterior do átrio esquerdo (Dif 42) nos casos com e sem cardiopatia . 48 

Gráfico 6. Modelo de Mitscherlich ajustado e perfis individuais no grupo sem 

cardiopatia ...................................................................................................................... 49 

 

 



ZERBINI, T. Estimativa do intervalo postmortem por análise de imagens tomográficas 

das hipóstases viscerais torácicas. 2013. 95f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

Em casos de investigação criminal, a determinação do tempo de morte pode inocentar 

ou culpar algum suspeito. Atualmente, os estudos publicados relacionados ao advento 

da autópsia virtual não consideram a possibilidade da utilização dos exames 

complementares de imagem como auxílio à estimativa do intervalo postmortem, sendo 

esta uma das principais motivações para a realização do presente estudo, já que a 

tomografia computadorizada é excelente método de medida de densidade. Diante desse 

cenário, o objetivo do trabalho foi aprimorar a estimativa do intervalo postmortem por 

meio da avaliação tomográfica das hipóstases viscerais torácicas. Foi realizado estudo 

prospectivo observacional com dados obtidos de 23 corpos de pacientes de ambos os 

sexos que foram encaminhados ao Serviço de Verificação de Óbitos da Capital São 
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through the tomographic evaluation of the visceral thoracic hypostasis. A prospective 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Autópsias são, tradicionalmente, úteis na melhora da qualidade da atenção à 

saúde, uma vez que as conclusões obtidas nos exames fornecem informações 

complementares sobre as doenças de pacientes, permitindo, assim, a melhora da 

qualidade da terapêutica que pode ser oferecida, o controle da qualidade do atendimento 

prestado e o acesso a inovações tecnológicas nas pesquisas laboratoriais (Ladich et al., 

2006; Lundström et al., 2012).  

Originalmente, a autópsia é considerada o exame científico dos cadáveres em que 

todo o corpo e todos os órgãos são expostos e examinados para determinar a causa da 

morte e as circunstâncias a ela relacionadas (Patowary, 2012). Além disso, os elementos 

encontrados no exame podem servir como provas em casos de investigação criminal 

relacionadas à morte (Lundström et al., 2012; O´Donnell e Woodford, 2008). 

No século XX, a autópsia convencional apresentou poucas mudanças, consistindo 

em exame externo e na evisceração, dissecação dos órgãos para identificação de 

alterações macroscópicas e de lesões e coleta de amostra para exame histopatológico 

(Roberts et al., 2012). O exame externo minucioso é fundamental para fazer a distinção 

entre alterações fisiológicas e lesões de interesse forense, o que atualmente só pode ser 

feito pelo modo convencional (Hammer e Büttner, 2012). Entretanto, o exame possui 

algumas limitações, tais como não reprodutibilidade, restrições ao exame minucioso das 

estruturas orgânicas mais inacessíveis e a dificuldade das autoridades judiciais e 

policiais em entender os termos médicos complexos utilizados pelos examinadores (Cha 

et al., 2010). 
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Nas últimas décadas, o número de autópsias realizadas na Europa, nos Estados 

Unidos e na América Latina diminuiu (Ladich et al., 2006; Pompilio e Vieira, 2008; 

Burton e Basha, 2012). Como exemplo no Brasil, temos o Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que realizou o exame em 75,6% 

dos óbitos ocorridos entre 1996 e 2000, porcentagem que caiu para 44,3% entre 2001 e 

2006. Os motivos da diminuição do número de exames são diversos, entre eles o medo 

por partes dos médicos assistentes de discrepância entre a causa da morte determinada 

na autópsia e as hipóteses diagnósticas levantadas durante o atendimento antes da 

morte, e até mesmo descrença dos profissionais que praticam a medicina assistencial. 

Entretanto, esse quadro pode ser revertido com novas técnicas implantadas para a 

realização das autópsias, uma vez que os avanços tecnológicos são traduzidos em maior 

credibilidade para esse tipo de exame (Pompilio e Vieira, 2008). No início da década de 

90 do século XX, a Universidade de Berna, localizada na Suíça, começou a realizar 

pesquisas em cadáveres utilizando tomografia computadorizada (TC) e ressonância 

magnética (RM), com o objetivo de comparar os resultados obtidos com os da autópsia 

tradicional, surgindo o projeto Virtopsy
®
, que consiste em um meio de análise baseado 

na aquisição de imagens com o fim de auxiliar os métodos já conhecidos (Cha et al., 

2010; Patowary, 2012). 

Seguindo a tendência mundial de utilização de novas técnicas nos exames 

cadavéricos, a Universidade de São Paulo iniciou o projeto “Plataforma de imagens na 

sala de autópsia”, conhecido como PISA, que recebeu verbas da Fundação de Amparo e 

Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Inicialmente, foi adquirido 

aparelho de tomografia computadorizada multislice (MSCT) alocado no Serviço de 

Verificação de Óbitos da Capital São Paulo, sendo este o primeiro aparelho adquirido 

no Brasil com a finalidade exclusiva de auxílio à autópsia. 
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Segundo Thali et al. (2003a), os exames complementares na autópsia podem 

auxiliar na determinação da causa da morte, na descrição de alterações morfológicas de 

todos os tecidos humanos, na elucidação de reação vital e da sequência de injúrias que 

levaram à morte, na reconstrução das lesões encontradas e na melhora da visualização 

dos achados da autópsia. Ou seja, além dos elementos adquiridos por meio da autópsia 

convencional, os exames complementares de imagem permitem a apresentação gráfica 

das lesões e a dinâmica dos fatos nos laudos médicos e nos depoimentos perante os 

tribunais com maior precisão, aumentando, assim, a possibilidade de entendimento dos 

elementos técnicos por leigos em Medicina. 

A autópsia virtual também pode ser vista como uma opção à autópsia 

convencional perante as religiões que não toleram a realização da autópsia 

convencional. O hinduísmo, por exemplo, não proíbe, porém não concorda com a 

autópsia tradicional, enquanto o islamismo e o judaísmo proíbem sua realização, exceto 

quando obrigados pela legislação dos países (Thali et al., 2007; Christe et al., 2010; 

Rutty e Rutty, 2011; Roberts et al., 2012).  

A estimativa do tempo de morte, denominado intervalo postmortem, é 

fundamental em casos de investigação criminal, pois tal descoberta pode inocentar ou 

culpar algum suspeito, uma vez que referido dado vai ser comparado aos álibis 

fornecidos pelos investigados (Kaliszan et al., 2009). No âmbito civil, a estimativa do 

intervalo postmortem (IPM) se faz necessária em caso de comorientes (Nery Junior e 

Nery, 2012). Apesar das técnicas utilizadas atualmente, ainda não se pode estabelecer 

com exatidão a hora do fato, mas sim uma aproximação em faixa de tempo segura 

(Hercules, 2005). De acordo com Kaliszan et al. (2009), a estimativa do intervalo 

postmortem nas primeiras 6 horas apresenta margem de erro de 2 horas, aumentando 

para margem de 3 horas nas 14 horas seguintes e para 4,5 horas nas 10 horas 
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subsequentes. Os parâmetros mais utilizados pela Medicina Legal para a estimativa do 

intervalo postmortem são a rigidez cadavérica, a desidratação cadavérica, o resfriamento 

cadavérico e a deposição de hipóstases (Fávero, 1991). 

Atualmente, os estudos publicados relacionados ao advento da autópsia virtual 

não consideram a possibilidade da utilização dos exames complementares de imagem 

como auxílio à estimativa do intervalo postmortem, sendo esta uma das principais 

motivações para a realização do presente estudo. Diante desse cenário, objetiva-se 

aprimorar a precisão da estimativa do intervalo postmortem por meio da avaliação 

tomográfica das hipóstases viscerais torácicas e a incorporação de novo método de 

investigação na esfera jurídica.  

O fundamento teórico do presente estudo foi realizado na base de dados PubMed
®

 

utilizando-se os descritores selecionados no MeSH
®
: “autopsy” e “postmortem 

changes”, o que resultou em 717 artigos. Para o refinamento da revisão, foram 

adicionados os termos “tomography, X-ray computed” ou “magnetic ressonance 

imaging”, resultando em 39 e 23 artigos, respectivamente. O número de trabalhos 

corresponde à revisão bibliográfica atualizada até o dia 05 de março de 2013. Os artigos 

foram selecionados pela língua de publicação (inglês e espanhol), sendo excluídos os 

demais idiomas (japonês, russo e alemão). Além disso, foram utilizados artigos em 

língua portuguesa publicados na base de dados médicos Scielo
®

 e no portal USP 

relacionados às ciências forenses, livros-texto e legislação pertinentes ao estudo. 
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1 MEDICINA LEGAL E PATOLOGIA FORENSE 

 

 

A Medicina Legal é a área de interseção entre os campos de conhecimento da 

Medicina e do Direito, devendo o especialista aplicar seus conhecimentos médicos para 

servir à justiça (Muñoz, 1997). Segundo Carvalho et al. (1987), “a justiça é um dos 

problemas fundamentais de qualquer organização social. Ela refere-se a atos humanos 

(...) é o dever de dar a cada um o que lhe pertence”. Em outras palavras, a especialidade 

não tem o objetivo de auxiliar a saúde, mas sim de fornecer conhecimento para manter o 

equilíbrio social. 

Tourdes (apud Faillace, 1972) dividiu a história da Medicina Legal em cinco 

fases: antiga, romana, média, canônica e moderna ou científica. Assim, a primeira fase 

(antiga) compreende o primeiro marco da relação entre estas duas grandes áreas de 

conhecimento e ocorreu no século XVII a.C., quando foi promulgado o Código de 

Hamurabi, Código Penal mais antigo de que se tem conhecimento. O período também 

abrange a utilização das técnicas de embalsamento no Egito, o início da realização da 

docimásia fetal na Grécia e a exposição das bases éticas de Hipócrates. Entretanto, a 

primeira citação do exame médico de uma vítima de homicídio refere-se à morte de 

Júlio César no ano 44 a.C., no qual se constatou a presença de 23 golpes de faca (dos 

quais apenas um foi mortal), sendo este o início da fase romana (Faillace, 1972; 

Hercules, 2005). A fase da Idade Média se inicia com Carlos Magno, quando foi 

instituído que os juízes deveriam se apoiar nos exames médico-legais dos cadáveres 

para embasar suas sentenças. A fase canônica foi marcada pela interferência dos 

pontífices no direito, sendo determinada a necessidade das perícias pelo papa Giovani 

XXII (Faillace, 1972). Entretanto, a Medicina Legal nasceu oficialmente somente em 
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1507 na Alemanha com a promulgação do Código de Bamberg, que instituiu a atuação 

de médicos em processos judiciais (Muñoz et al., 2012). 

No Brasil, a história da Medicina Legal pode ser dividida em três fases, segundo 

Oscar Freire (apud Faillace, 1972). A primeira fase ou “fase estrangeira” compreende o 

primeiro trabalho científico publicado por Gonçalves Gomide em 1814 e compilações 

de livros estrangeiros, sendo a primeira autópsia realizada em 1855 (Faillace, 1972; 

Carvalho et al., 1987). A segunda fase se iniciou com Souza Lima, que inaugurou 

cursos práticos de Medicina Legal. A terceira fase ou “fase científica” foi iniciada por 

Nina Rodrigues na Bahia, que traçou novas normas para o estudo de Criminologia no 

país e deixou discípulos como Oscar Freire, Afrânio Peixoto, Hilário Veiga de 

Carvalho, Flamínio Fávero e Estácio de Lima (Faillace, 1972). Em 1918, Oscar Freire 

veio para São Paulo para instalar a cadeira de Medicina Legal da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (Carvalho et al., 1987).  

Para evitar conflitos conceituais entre Medicina Legal e Patologia Forense, é 

fundamental estabelecer a diferença de entendimento sobre as referidas áreas de acordo 

com o Direito Anglo-Saxão e com o Direito Romano-Germânico. O Direito Anglo-

Saxão é baseado no sistema da common law, “de direito não-escrito”, e tem “o seu 

direito objetivo em princípios declarados pelas Cortes judiciárias com fundamento em 

uma teórica tradição imemorial” (Pereira, 1993). Já o Direito Romano, seguido 

principalmente na América Latina e Europa Continental, é estruturado no sistema da 

civil law, ou seja, baseado em leis, que são atos normativos elaborados pelos 

representantes eleitos pela população, sendo o papel atribuído ao Poder Judiciário mais 

restrito (Verbicaro, 2008).  

Segundo Flamínio Fávero (1987), a especialidade Medicina Legal é a “aplicação 

dos conhecimentos médico-biológicos na elaboração e execução das leis que deles 
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carecem”, conceito que traduz o entendimento do Direito Romano-Germânico, seguido 

no Brasil. A Patologia Forense, no Direito Romano, pode ser considerada como a área 

que estuda as doenças que sejam de interesse jurídico, visto que o termo “Patologia” é 

derivado do grego pathos, que significa sofrimento, doença, e “Forense” está 

relacionado ao âmbito jurídico. Em outras palavras, a Patologia Forense no Brasil pode 

ser considerada como a interseção entre os campos de conhecimento da Medicina Legal 

e da Patologia. A doutrina anglo-saxônica entende que Patologia Forense é o ramo da 

Medicina que aplica os princípios e conhecimentos da ciência médica aos problemas do 

campo jurídico (Geberth apud Di Maio e Di Maio, 1993). Ou seja, o conceito de 

Patologia Forense do Direito anglo-saxônico pode ser equiparado ao da Medicina Legal 

no Brasil. A Medicina Legal é considerada, por alguns autores, uma das áreas que 

devem ser consideradas de maior interesse público, apesar de ter um menor número de 

profissionais em atuação quando comparada a outras áreas médicas (Dolinak et al., 

2005). 

A tanatologia forense, um dos ramos da Medicina Legal criminal, tem como um 

de seus principais objetivos a estimativa do intervalo postmortem, que pode ser usado 

para inocentar ou não algum suspeito (Di Maio e Di Maio, 1993). Desse modo, o 

processo de investigação precisa envolver não só a análise do corpo, mas também os 

elementos que o circundam, pois estes podem fornecer informações importantes para a 

complementação do estudo do cadáver (Fávero, 1991; Knight, 1991; Dolinak et al., 

2005). 

O exame do cadáver pode ser denominado de diversas formas: exame 

necroscópico, autópsia, necroscopia, tanatoscopia ou necrópsia, sendo “autópsia” a 

terminologia mais utilizada mundialmente. De acordo com os Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS
®
), criado pela Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) para servir 
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como uma linguagem única na indexação de artigos de revistas científicas, livros, anais 

de congressos, relatórios técnicos, e outros tipos de materiais disponíveis na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), os descritores a serem utilizados para referência ao assunto 

são “autópsia” ou sua sinonímia “necrópsia”, sendo, portanto, ambos os termos 

considerados corretos nos textos publicados em português. Na literatura de língua 

inglesa, o descritor utilizado é “autopsy”, de acordo com o Medical Subject Headings 

(MeSH
®
), que possui o mesmo propósito do DeCS

®
. 

Os referidos exames podem ser realizados em casos de morte violenta, suspeita ou 

natural. Morte violenta é a que resulta de uma ação externa e lesiva, seja ela imediata ou 

tardia; a morte suspeita é a que apresenta possibilidade de ter ocorrido de modo 

violento, sendo geralmente as de forma súbita e sem causa evidente; as mortes naturais 

são decorrentes de processos mórbidos que não tenham relação com fatores exógenos 

(França, 2004). A documentação de todos os casos é de extrema importância, uma vez 

que garante a correta interpretação dos dados nas análises posteriores realizadas 

(Dolinak et al., 2005). Desse modo, o examinador deve sempre estar pronto para 

apresentar os dados obtidos e prestar seu depoimento, quando necessário, em casos que 

vão a julgamento, sendo essencial transformar a linguagem técnica em uma forma 

acessível a todos (Di Maio e Di Maio, 1993). 

Entre os elementos essenciais da esfera forense citados anteriormente, a estimativa 

do intervalo postmortem assume maior abrangência do ponto de vista jurídico, uma vez 

que possui relevância nas duas grandes áreas do Direito: Penal e Civil. Nos casos 

criminais, conforme já referido anteriormente, o horário da morte pode eliminar ou 

sugerir suspeitos, confirmando ou derrubando o álibi apresentado (Di Maio e Di Maio, 

1993). No âmbito civil, segundo o artigo 6° do Código Civil, a morte determina o fim 

da personalidade jurídica da pessoa natural, e a extinção da personalidade, por 
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conseguinte, inicia a transmissão da herança, de acordo com o previsto no artigo 1.784 

do Código Civil (Brasil, 2002). Em casos de morte de um ou mais herdeiros na mesma 

ocasião, é de vital importância que se estabeleça o momento da morte de cada um com a 

maior precisão possível, visto que, se não for determinado qual óbito ocorreu primeiro, 

o Direito considerará falecimento simultâneo, de acordo com o princípio da comoriência 

previsto no artigo 8° do Código Civil: “Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma 

ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, 

presumir-se-ão simultaneamente mortos" (Brasil, 2002). Portanto, o instituto da 

comoriência tem como finalidade a fixação de regras sucessórias, sendo a estimativa do 

intervalo postmortem de vital importância quanto à transmissão da herança. Pereira 

(1993) demonstra a importância da estimativa: "(...) A Medicina Legal socorre o jurista, 

fornecendo-lhe os meios técnicos de comprovação da morte e do momento em que 

ocorreu (...)”. 

No Brasil, todas as vítimas fatais por causas externas devem ser periciadas no 

Instituto Médico Legal (IML), conforme dispõe o artigo 158 do Código de Processo 

Penal: “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de 

delito, direto ou indireto (...)” (Brasil, 1941). Já o Serviço de Verificação de Óbitos é 

responsável por “realizar necrópsias de pessoas falecidas de morte natural sem ou com 

assistência médica (sem elucidação diagnóstica)” (Brasil, 2006). Desse modo, é 

fundamental que as autópsias realizadas nas duas instituições estimem o intervalo 

postmortem do indivíduo, visto que haverá envolvimento jurídico na maior parte dos 

casos analisados. 

A cronologia da morte, segundo Fávero (1991), “é o tempo em que aparecem as 

várias fases por que passa o cadáver, desde o instante em que se processa a morte”. O 

estudo da cronologia dos fenômenos envolvendo os cadáveres é chamado 
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cronotanatognose e permite a estimativa do intervalo postmortem do corpo analisado. 

Em vista da importância jurídica atribuída a esse fato, o presente trabalho pretende 

agregar novos conhecimentos para que tal estimativa possa ser realizada com maior 

precisão. 
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2 CRONOTANATOGNOSE 

 

 

A estimativa do intervalo postmortem é um problema que sempre acompanhou a 

humanidade (Hercules, 2005; Vanezis e Trujillo, 1996). Segundo Thoinot (apud Fávero, 

1991), a morte não é um momento, mas um verdadeiro processo. Apesar do avanço 

tecnológico da Medicina, ainda não se pode estabelecer com exatidão a hora do fato, 

mas sim uma aproximação em faixa de tempo segura, apesar da crença popular e da 

divulgação da maioria das séries policiais de televisão (Dolinak et al., 2005).  

A estimativa do momento da ocorrência do óbito pode ser realizada por meio do 

estudo dos fenômenos que se iniciam com a morte, sendo esta análise chamada 

cronotanatognose (Hercules, 2005), que fornecerá o intervalo de tempo entre o óbito e o 

exame pericial, conhecido como intervalo postmortem ou IPM (Knight, 1991). 

Os fenômenos cadavéricos são inevitáveis e progressivos, a não ser que o corpo 

seja congelado ou embalsamado (Dolinak et al., 2005). Na prática, as alterações se 

iniciam a partir do momento da morte, entretanto, didaticamente, podem ser divididos 

em dois grandes grupos, segundo a Classificação de Borri: abióticos ou avitais e 

transformativos (Fávero, 1987). Os abióticos ainda podem ser subdivididos em 

imediatos e consecutivos. Os fenômenos imediatos são consequência da cessação das 

funções vitais e são considerados apenas sinais de presunção de morte, uma vez que 

podem ser revertidos, sendo eles a perda da consciência, imobilidade, arreflexia, parada 

da circulação e da respiração, entre outros. Os fenômenos consecutivos seguem-se aos 

imediatos, sendo utilizados para o diagnóstico propriamente dito da morte, entre eles a 

rigidez muscular, a desidratação cadavérica, o resfriamento cadavérico e a hipóstase, 

que serão melhor abordados abaixo por serem o foco do presente estudo. Por fim, os 
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fenômenos transformativos podem ser destrutivos (putrefação e maceração) ou 

conservadores (mumificação e saponificação) (França, 2004; Knight, 1991; Fávero, 

1991). Os fenômenos transformativos não serão discutidos no presente trabalho, pois a 

pesquisa foi realizada com corpos que ainda não haviam iniciado a putrefação. 

 

2.1 Rigidez cadavérica 

A rigidez cadavérica é decorrente do endurecimento dos músculos em decorrência 

de alterações químicas que ocorrem no mioplasma, que começam a acontecer logo após 

a morte, mas que somente são notadas após algumas horas (Dolinak et al., 2005). A 

contração muscular em vida ocorre pela ligação da actina e da miosina presentes nas 

fibras musculares, cuja energia para ocorrência é decorrente da quebra da adenosina 

trifosfato (ATP) em adenosina difosfato (ADP), sendo um mecanismo aeróbio. Além 

disso, a ATP é responsável pela elasticidade e plasticidade muscular (Tsokos e Byard, 

2012). Entretanto, a formação de ADP novamente em ATP depende do oxigênio 

tecidual, que não mais é fornecido após a morte, gerando diminuição do ATP e aumento 

do ácido lático intracelular por anaerobiose. Assim, a ligação de actina e miosina torna-

se mais duradoura e forte, ocasionando a rigidez muscular percebida nos cadáveres 

(Knight, 1991; Tsokos e Byard, 2012). 

Segundo França (2004), a rigidez torna-se perceptível em 1-2 horas, seguindo a 

sequência crânio-caudal, ou seja, inicia-se nos músculos da face, pescoço, tórax, braços 

e por último as pernas (Calabuig, 2005; França, 2004). A rigidez é progressiva e atinge 

o máximo em 8 a 12 horas, dependendo da temperatura do ambiente (França, 2004; 

Dolinak et al., 2005). Knight (1991) e Tsokos e Byard (2012) defendem que a rigidez 

pode atingir seu máximo em 6 a 12 horas. É fundamental que a rigidez muscular não 

seja confundida com rigidez articular, visto que as estruturas ósseas e cartilaginosas não 
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estão envolvidas no mecanismo de formação do enrijecimento pós-mortal (Spitz e 

Fisher, 1993). 

Se a rigidez é desfeita mecanicamente durante sua evolução, o membro pode se 

tornar novamente rígido na nova posição. Entretanto, se a rigidez for desfeita 

mecanicamente após atingir seu máximo, não há novo enrijecimento. Além do ato 

mecânico, a rigidez começa a se desfazer somente com a putrefação do corpo (Dolinak 

et al., 2005; Tsokos e Byard, 2012), sendo sua duração máxima de 18 a 36 horas 

(Knight, 1991) ou até de 50 horas (Tsokos e Byard, 2012).  

Os fatores que podem acelerar a formação da rigidez são infecções, eletrocussão, 

temperatura corpórea elevada antes da morte, temperatura ambiente elevada, extremos 

de idade, indivíduos atléticos e mortes por hemorragia. Corpos que estejam em 

temperatura ambiente baixa ou que apresentem pouca massa muscular, excesso de 

gordura corporal ou anasarca apresentam rigidez menos marcante (Calabuig, 2005; 

Dolinak et al., 2005).  

 

2.2 Desidratação cadavérica 

Condições ambientais caracterizadas por temperaturas elevadas e bem ventilados 

geram evaporação dos líquidos cadavéricos, mecanismo que se traduz por diminuição 

do peso do cadáver e por ressecamento cutâneo e de mucosas. A perda de peso varia 

com as condições do ambiente e com os fatores individuais, sendo mais marcante nos 

extremos da idade (Calabuig, 2005). De acordo com França (2004), nos fetos e recém-

nascidos perde-se de 8 a 18g/kg/h nas primeiras horas. Porém, para utilização deste 

parâmetro para estimativa do IPM, é necessário saber o peso da pessoa no momento de 

sua morte. 
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O ressecamento cutâneo gera um apergaminhamento da pele, que se traduz por 

um aspecto amarelado, seco, duro e espesso, semelhante ao pergaminho (Calabuig, 

2005; França, 2004). Já o ressecamento da mucosa resulta no seu escurecimento, o que 

pode ser confundido com cianose ou lesões por compressão ou cáusticas (França, 2004; 

Dolinak et al., 2005). A desidratação também pode ser notada no globo ocular, uma vez 

que ocorre perda da transparência da córnea com formação da tela viscosa, 

aparecimento da mancha de Sommer-Larcher na esclera exposta ao ambiente (pálpebras 

semicerradas) e afundamento do globo ocular decorrente da diminuição da pressão 

intra-ocular por evaporação do líquido local (Calabuig, 2005). 

 

2.3 Resfriamento cadavérico 

O organismo homeotermo vivo somente mantém sua temperatura em decorrência 

de processos exotérmicos (Calabuig, 2005). A perda da capacidade do organismo em 

manter sua homeostase faz com que a temperatura corpórea entre em equilíbrio com o 

ambiente. Tradicionalmente, os estudos realizados na área foram desenvolvidos em 

locais em que a temperatura é menor do que a do corpo no momento da morte, sendo 

este o motivo do fenômeno ser conhecido como resfriamento cadavérico ou algor 

mortis. Entretanto, como o fenômeno é decorrente da perda da homeostase, se o corpo 

estiver em ambiente com temperatura acima da temperatura corporal no momento da 

morte, os tecidos irão “esquentar”, e não “resfriar” (Dolinak et al., 2005).  

Os métodos de estimativa do IPM baseados na temperatura são os mais utilizados, 

principalmente nas primeiras 24 horas (Al-Alousi et al., 2002; Honjyo et al., 2005; den 

Hartog e Lotens, 2004). Rentoul e Smith (apud França, 2004) propuseram uma fórmula 

simples, levando em consideração um esfriamento médio de 1,5°C por hora: H=N-

C/1,5, em que H seria o tempo calculado, N a temperatura retal normal de 37,2°C e C a 
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temperatura retal no momento do exame (França, 2004). Para Nokes et al. (1992), não é 

possível estimar o IPM com fórmula tão simples.  

A medida da temperatura pode ser realizada em diversos sítios, entre eles cérebro, 

fígado, orelha externa e reto (Al-Alousi et al., 2002; Nokes et al., 1992). Inicialmente, 

as investigações utilizavam a pele da região abdominal, porém a técnica se tornou 

obsoleta, sendo substituída principalmente pela temperatura retal, uma vez que este é 

um método menos invasivo e de fácil realização na cena do crime (Morgan et al., 1988; 

Henssge et al., 2000; Hubig et al., 2011). Entretanto, as estimativas baseadas na 

temperatura sempre apresentam a mesma dificuldade: a temperatura corpórea no exato 

momento da morte não é conhecida, portanto as fórmulas devem “assumir” uma 

temperatura média normal ou fazer regressão dos dados para estimar a temperatura no 

horário do óbito (Nokes et al., 1992). 

Nos últimos 20 anos, os estudos desenvolvidos na Universidade de Glasgow com 

termografia de micro-ondas apresentaram evoluções significativas (Al-Alousi et al., 

2001a). Porém, como a técnica é recente na prática médica, as temperaturas normais do 

corpo ainda não estão bem estabelecidas (Al-Alousi et al., 2002). Segundo Al-Alousi et 

al. (2001b), o intervalo de confiança para a estimativa do IPM baseado neste método é 

de 68%, sendo o cálculo feito por software próprio para o sistema operacional 

Windows®. 

É consenso que a temperatura corporal tem resfriamento menos intenso nas 

primeiras horas após o óbito, apresentando queda mais intensa cerca de 3 horas após 

(Nokes et al., 1992). Existem fatores que interferem na mudança de temperatura 

corpórea após a morte: o resfriamento do corpo pode ser desacelerado nas mortes 

decorrentes de sepse, insolação, sufocação e em cadáveres obesos, enquanto as 

hemorragias e as intoxicações por álcool e arsênico aceleram esse processo (Calabuig, 
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2005). Além disso, a temperatura ambiente e a quantidade de roupas que a vítima estava 

usando também são fatores de forte influência na modificação da temperatura corporal 

após a morte (Green e Wright, 1985). 

Honjyo et al. (2005) propõe utilização de fórmula matemática para realizar a 

estimativa do IPM com base na temperatura retal aliada a medidas de rigidez, hipóstase 

e opacificação da córnea. Entretanto, relata que o trabalho apresenta grande limitação, 

visto que a fórmula somente pode ser aplicada em ambientes em que não haja flutuações 

da temperatura ambiente.  

 

2.4 Hipóstase 

A pressão intravascular cai a zero assim que a circulação sanguínea se interrompe. 

Desse modo, a única força atuando sobre o sangue é a gravidade, uma vez que a 

propulsão arterial e o retorno venoso se tornam incapazes de mover o sangue para a rede 

capilar. A força da gravidade, então, atrai os elementos sanguíneos para as partes do 

corpo mais próximas do solo, sendo os eritrócitos os elementos que mais se concentram 

nas porções mais baixas dos vasos (Knight, 1991). Além da sedimentação, o plasma se 

difunde para fora da luz vascular por falta de pressão coloidal, o que leva a um 

hematócrito acima de 80% das regiões mais baixas do corpo (Jackowski et al., 2006; 

Thali et al., 2003b; Sannohe, 2002). O sangue com hematócrito normal possui 

viscosidade 3 a 4 vezes a da água, entretanto essa proporção aumenta 

consideravelmente pela difusão lenta do plasma para fora dos vasos (Sannohe, 2002). A 

concentração dos eritrócitos no sistema vascular e a difusão do plasma são vistas como 

coloração vermelho-arroxeada nos tecidos adjacentes, que é a chamada mancha de 

hipóstase ou livor mortis (Knight, 1991; Dolinak et al., 2005; Sannohe, 2002). 
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Por ser um mecanismo dependente da gravidade, a formação da hipóstase depende 

da posição em que o corpo está e não acontece em locais em que haja pressão ou 

colabamento dos vasos, como nos pontos em que o corpo está apoiado (Noriko, 1995; 

Knight, 1991). Nestes locais, a pele se torna mais esbranquiçada, uma vez que o sangue 

contido dentro dos vasos é “empurrado” pela compressão do corpo contra a superfície 

(Knight, 1991; Sannohe, 2002). Em pessoas com a pele mais escura, a hipóstase pode 

ser difícil de ser notada (Spitz e Fisher, 1993), existindo a possibilidade de ser 

confundida com equimoses por examinadores menos experientes, sendo fundamental 

saber o conceito das duas alterações para que não haja erro de interpretação (Di Maio e 

Di Maio, 1993). 

A velocidade de ocorrência dessa deposição depende do diâmetro dos vasos e da 

viscosidade do sangue, ou seja, a deposição é mais rápida em vasos mais dilatados e 

com viscosidade sanguínea diminuída (Hércules, 2005). De acordo com Fávero (1991), 

o aparecimento das hipóstases na cidade de São Paulo ocorre em 10 minutos após a 

morte, tornando-se visíveis em 1 a 3 horas e se fixando em torno de 8 a 12 horas. 

Knight (1991) defende que a hipóstase começa a se formar 30 minutos após a morte. 

Segundo Dolinak et al. (2005), sua formação inicia no momento da parada cardíaca, 

tornando-se perceptível após 3-4 horas e mais marcante em 6-8 horas, com seu 

desenvolvimento completo na pele em 10-12 horas. Calabuig (2005) considera que a 

hipóstase se torna perceptível na pele em 1h45min e atinge seu máximo em 12-15 horas. 

Já França (2004) considera que as manchas se iniciam em 2-3 horas de IPM.  

Após a formação completa da hipóstase, começa a ocorrer a fixação da mesma, ou 

seja, a mancha de hipóstase não se modifica, independente da mudança de posição do 

corpo (Spitz e Fisher, 1993; Fávero, 1991; Hércules, 2005). Noriko (1995) disserta 

sobre duas teorias para explicar o mecanismo de fixação da hipóstase: difusão da 
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hemoglobina e hemoconcentração. O primeiro mecanismo seria decorrente da difusão 

da hemoglobina para a parede vascular e para os tecidos adjacentes, formando uma 

“nuvem de hemoglobina” que não mais se desprende do local. Já o segundo mecanismo 

seria decorrente da hemoconcentração intravascular por extravasamento do plasma. 

Entretanto, em estudo realizado por análise imunohistoquímica para detecção de 

hemoglobina nas hipóstases, o autor defende que a fixação ocorre somente por 

hemoconcentração, que gera um complexo de células vermelhas sedimentadas e 

aderidas à parede do vaso (Noriko, 1995; Sannohe, 2002). 

Se o corpo for movido antes de sua fixação, a hipóstase irá se mover para o local 

mais próximo do solo. Entretanto, se já estiver fixa, permanecerá no mesmo local 

independente da posição em que o corpo for colocado (Knight, 1991). De acordo com 

França (2004), a fixação da hipóstase ocorre em torno de 12 horas após a morte. O 

mecanismo de formação da hipóstase já foi estudado por meio de colorimetria, que 

encontrou hipóstase móvel nas primeiras 12 horas de IPM, sendo a fixação na maioria 

dos casos ao redor de 72 horas (Vanezis e Trujillo, 1996). Entretanto, existem relatos na 

literatura de ocorrência de fixação da hipóstase entre 6-8 horas, entre 12 e 24 horas ou 

até mesmo somente em 5 dias após a morte, dependendo das condições ambientais e 

individuais (Sannohe, 2002; Vanezis e Trujillo, 1996). A análise macroscópica da pele 

pode detectar petéquias na mancha de hipóstase, porém a formação destes diminutos 

pontos mais escurecidos no livor mortis é um fenômeno puramente pós-mortal, mais 

frequente em hipóstases fixas, não havendo relação com reação vital (Bockholdt et al., 

2005). 

A referida hemoconcentração ocorre tanto na pele quanto nos órgãos internos, 

produzindo assim a hipóstase visceral (Dolinak et al., 2005; Hercules, 2005, Takahashi 

et al., 2010). O pulmão é o órgão interno em que a hipóstase é mais facilmente vista, 
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sendo o local de formação mais escuro quando comparado ao parênquima pulmonar 

verticalmente oposto (Dolinak et al., 2005; Knight, 1991). Geralmente, o fenômeno é 

acompanhado por congestão e edema do parênquima mais próximo ao solo. A hipóstase 

também pode ser vista no coração e nas alças jejunais e ileais (Knight, 1991). Por ser 

decorrente de hemoconcentração, a hipóstase pode ser vista por meio de exames 

complementares de imagem, uma vez que apresenta densidade diferente dos tecidos 

adjacentes (Levy et al., 2010; Jackowski et al., 2006; Thali et al., 2003b). 

Técnicas auxiliares para estimativa do intervalo postmortem têm sido descritas nas 

últimas décadas, tais como esvaziamento gástrico, estimulação elétrica muscular e 

medição dos níveis de potássio. Apesar de não serem aceitas por alguns autores, tal 

como Dolinak et al. (2005), as referidas técnicas serão melhor descritas abaixo, a fim de 

abranger o maior número de pesquisas relacionadas à cronotanatognose, possibilitando 

maior precisão da estimativa do intervalo postmortem. 

 

2.5 Técnicas auxiliares para estimativa do IPM 

A presença, aparência e quantidade de alimento no estômago podem ser úteis na 

estimativa do IPM. A análise deve considerar que o esvaziamento gástrico ocorre em 

uma velocidade conhecida; entretanto, sabe-se que o esvaziamento depende da 

quantidade e tipo de alimento ingerido, da ingestão de medicamentos ou drogas, 

patologias pré-existentes e das condições emocionais do indivíduo antes do falecimento. 

Como exemplo, temos que o estômago pode eliminar 150g de suco de laranja em 

1h30min, enquanto demora 2 horas para eliminar 50g de alimento sólido (Spitz e Fisher, 

1993). 

A relação entre a concentração de potássio no humor vítreo e o IPM também é 

foco de estudo há muitos anos. Contudo, todas as fórmulas propostas baseavam-se no 
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valor inicial de potássio obtido por regressão, assim como a estimativa realizada com 

base na temperatura corpórea. Além disso, as medidas somente se tornam confiáveis se 

não houver distúrbios metabólicos antes da morte. De acordo com Muñoz et al. (2001), 

a concentração de potássio no humor vítreo aumenta proporcionalmente com o aumento 

do IPM, devendo a fórmula levar em consideração fatores de correção baseadas nos 

níveis de ureia e creatinina. 

O líquor também já foi foco de estudos para se estabelecer parâmetros de 

estimativa do IPM em intervalo máximo de 24 horas, entretanto enfrentam o mesmo 

problema de se desconhecer os valores dos eletrólitos no momento da morte. Segundo 

Yadav et al. (2007), ocorre aumento da concentração de potássio e diminuição da 

concentração de sódio no líquido cefalorraquidiano, sendo proporcional ao aumento do 

IPM. A seguinte fórmula foi utilizada pelo autor: y=ax+b, onde y é a concentração do 

eletrólito, x é o IPM em horas e a e b são variáveis independentes obtidas por regressão 

linear. 

Querido e Phillips (2001) defendem que existe correlação entre impedância 

elétrica extracelular e o IPM, ocorrendo aumento discreto da impedância na primeira 

hora após a morte, seguido de queda praticamente linear até 21 dias após a morte. 

Segundo os autores, o aumento inicial da impedância se deve à diminuição da saída de 

potássio e ao aumento da saída de sódio para o extracelular, que se equilibra após a 

primeira hora do óbito. Entretanto os estudos realizados até o momento foram 

conduzidos somente na parede abdominal de ratos. 

Em 1999 foi desenvolvido na Alemanha estudo imunohistoquímico para se 

delimitar o intervalo postmortem tardio com base na presença de insulina nas ilhotas de 

Langerhans. Segundo Wehner et al. (1999), todos os casos com tempo de morte de até 

12 dias apresentam positividade para insulina, enquanto há mistura de negativos e 
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positivos entre 12 e 30 dias, e negatividade de todos os casos após 30 dias de morte. Em 

outras palavras, o referido estudo é útil para se estimar intervalos postmortem tardios. 

Além das técnicas auxiliares citadas, os exames complementares de imagem têm 

assumido maior importância no contexto das ciências forenses. Apesar de a radiografia 

já ser utilizada com esse enfoque há mais de 100 anos, foi somente com a introdução da 

tomografia computadorizada que as pesquisas na área foram alavancadas (Leth, 2009). 

Visto se tratar de assunto atual de grande relevância para a área e para o presente 

estudo, o próximo capítulo abordará a utilização de tais exames como ferramenta 

auxiliar à autópsia. 
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3 UTILIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM NA 

AUTÓPSIA 

 

 

As técnicas radiológicas em exames cadavéricos têm sido utilizadas há mais de 

100 anos (Bolliger et al., 2007; Leth, 2009). A radiologia forense teve seu início 

marcado em 1895 por Conrad Roentgen, porém somente começou a ser utilizada como 

auxílio a exames necroscópicos em 1898 (Thali et al., 2003a). Por muitos anos, os 

exames radiológicos se restringiram à procura de fraturas e à localização de corpos 

estranhos, tais como projéteis de arma de fogo (O´Donnell e Woodford, 2008). 

Entretanto, as expectativas da população em relação aos exames pós-mortais fazem com 

que os examinadores se vejam obrigados a buscar novas alternativas para seu trabalho, 

apesar das inovações tecnológicas serem melhor aceitas pelo público em geral do que 

pelos próprios patologistas (Rutty e Rutty, 2011). 

A radiologia tem assumido grande importância em todas as disciplinas médicas 

pelo desenvolvimento de novas técnicas e melhores resoluções (Christe et al., 2010; 

Oesterhelweg et al., 2007). Entretanto, o potencial do exame não invasivo de imagem 

ainda não foi totalmente explorado pelas ciências forenses, pois existem poucas 

publicações a respeito do tema, sendo mais encontradas na radiologia clínica 

assistencial (Thali et al., 2007). “A triste verdade é que após um século da introdução 

das radiografias como forma de evidência nos tribunais, não há o real entendimento do 

potencial da radiologia na ciência forense” (Brogdon apud Thali et al., 2003b). Desse 

modo, as inovações da área médica assistencial também devem ser incorporadas à 

autópsia, o que aumenta as chances de elucidação dos casos analisados (Rutty e Rutty, 

2011). Atualmente, um dos elementos disponíveis que devem ser abraçados pelos 
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profissionais da área é a tecnologia dos exames complementares de imagem (Davis, 

2010).  

Segundo Cha et al. (2010), a autópsia convencional tem algumas limitações, como 

a dependência da experiência do examinador, a falta de reprodutibilidade e a dificuldade 

de compreensão dos laudos pelas autoridades competentes. Além disso, as técnicas 

convencionais de raio X são suficientes para a detecção de corpos estranhos e lesões 

ósseas grosseiras, porém reduzem um corpo tridimensional à imagem bidimensional 

(Schnider et al., 2009). Desse modo, acrescentar imagens e reproduções tridimensionais 

(3D) dos órgãos pode facilitar a exposição dos dados obtidos e garante inúmeras 

reanálises que possam ser necessárias após a realização da autópsia (Dolinak et al., 

2005). Com o objetivo de aprimorar os exames, as técnicas de imagem radiológica 

avançaram muito nas últimas décadas (Bolliger et al., 2007; Thali et al., 2003d; 

Filograna et al., 2010; Jackowski et al., 2006). Atualmente, os exames de imagem 

forense são considerados como um excelente complemento à autópsia convencional 

(Flach et al., 2010; Levy et al., 2010). 

No ano 2000, iniciou-se o projeto “VIRTOPSY
®

”, desenvolvido por Richard 

Dirnhofer, ex-diretor da Medicina Forense de Berna (Suíça), e por Michael Thali, do 

Instituto de Medicina Forense da Universidade de Berna (Patowary, 2012). O projeto 

nasceu do desejo de implementação de novas técnicas que trouxessem benefício às 

ciências forenses (Thali et al., 2007). O termo virtopsy
®

 tem origem na mistura de 

virtual e autopsy: virtual foi escolhido no sentido de ser útil, de acordo com a origem da 

palavra no latim antigo; autopsy é a combinação de autos (próprio, seu) e opsomei 

(vendo com os olhos), portanto autopsy significa ver com os próprios olhos. Como o 

objetivo do trabalho era eliminar a subjetividade contida em autos, o prefixo foi 

eliminado, criando-se o termo virtopsy
®

 (Thali et al., 2003b). A hipótese inicial dos 
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pesquisadores era de que as imagens não invasivas poderiam permitir a visualização dos 

achados de autópsia e possivelmente adicionar informações novas a ela (Thali et al., 

2007), argumentando que “se está fazendo uma autópsia convencional, está destruindo a 

geometria 3D do corpo” (Patowary, 2012). Ademais, a principal finalidade dos 

criadores era que a documentação obtida pudesse ser mais objetiva como evidência nos 

tribunais (Thali et al., 2003b).  

O projeto Virtopsy
®

 inicialmente utilizou a tomografia computadorizada 

mulstislice (MSCT) e a ressonância magnética (RM) (Thali et al., 2003b; Christe et al., 

2010; Patowary, 2012). No Brasil, o termo virtopsy
®

 ficou conhecido como autópsia 

virtual. Apesar do termo não refletir o sentido original do termo virtual, ainda não 

existe outro termo para fazer referência à utilização dos exames complementares no 

auxílio às autópsias. A Universidade de Berna inicialmente estudou 40 corpos 

encaminhados ao Instituto de Medicina Forense da cidade, sendo os pacientes em sua 

maioria do sexo masculino, com média de idade de 46 anos, variando entre 6 meses e 

83 anos, com causas de morte variadas (acidentes de trânsito, facadas, tiros, asfixia e 

mortes súbitas). Os aparelhos utilizados inicialmente foram o MSCT GE Lightspeed 

QX e o MRI GE 1.5T Signa Echospeed Horizon
®
. Os corpos apresentavam intervalo 

postmortem médio de 46 horas (Thali et al., 2003b). Os exames de imagem permitiram 

que os pesquisadores determinassem as causas das mortes, lesões traumáticas em 

tecidos moles e em ossos, reconstrução de trajetos e alguns aspectos relacionados à 

reação vital, tais como embolia gasosa, enfisema subcutâneo e aspiração de corpos 

estranhos. Entretanto, os exames não foram capazes de detectar sinais vitais 

hemorrágicos em pele e embolia gordurosa (Thali et al., 2003b).  

No início das pesquisas, o aspecto normal dos órgãos após a morte não era 

conhecido, o que alavancou as pesquisas na área (Christe et al., 2010). Em 2005, o 
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Instituto Forense da Universidade de Berna adquiriu seu próprio MSCT e até 2007 já 

havia realizado mais de 100 exames de corpo inteiro (Thali et al., 2007). Após a 

divulgação dos estudos, o uso dos exames de imagem para complementar a autópsia 

convencional tem se tornado rotina em alguns países (Oesterhelweg et al., 2009).  

A autópsia virtual oferece diversas vantagens, entre elas a obtenção da informação 

antes da realização da autópsia, a conservação de provas para o processo de 

investigação, a opção a familiares cujas religiões não aceitam a realização da autópsia 

tradicional (Thali et al., 2007; Christe et al., 2010), a redução do risco de infecção dos 

examinadores e menor tempo na realização dos exames (Patowary, 2012). Segundo 

Thomsen et al. (2009) e Oesterhelweg et al. (2007), os serviços que possuem os 

aparelhos para realizar os exames de imagem deveriam examinar todos os corpos para 

fins de pesquisa e documentação digital. Além disso, a documentação pode ser guardada 

por tempo maior do que o exame histológico (Yen et al., 2007). Entretanto, a autópsia 

convencional ainda permanece como ferramenta essencial na investigação criminal 

(Ladich et al., 2006). 

Em artigo publicado pelo Lancet, em uma série de 182 casos, em relação aos 

achados de autópsia convencional houve discrepância de 32% com a TC, 43% com a 

RM e de 30% quando utilizados os dois métodos de imagem (Underwood, 2012; 

Roberts et al., 2012). Desse modo, os exames de imagem devem ser usados como 

complementação e não como substituição à autópsia (Rutty e Swift, 2004; Oemichen et 

al., 2003). Por serem os exames mais utilizados como auxílio à autópsia, a ressonância 

magnética e a tomografia computadorizada serão descritos com mais detalhes a seguir. 

 

3.1 Ressonância Magnética 

A imagem da RM, segundo Mazzola (2009) 
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é resultado da interação do campo magnético produzido pelo 

equipamento com os prótons de hidrogênio do tecido humano, 

criando uma condição para que possamos enviar um pulso de 

radiofrequência e, após, coletar a radiofrequência modificada, 

através de uma bobina ou antena receptora. Este sinal coletado é 

processado e convertido numa imagem ou informação. 

 

As primeiras imagens somente foram adquiridas na década de 70 do século XX, apesar 

do fenômeno físico ter sido descrito em 1946 por Block e Purcell (Mazzola, 2009). 

A ressonância magnética de corpo inteiro tem se tornado comum nos estudos 

oncológicos, tanto nas fases iniciais de pesquisa dos tumores quando na fase de 

estadiamento e procura de recidivas. Nas ciências forenses, a RM é útil na avaliação dos 

tecidos moles (Cha et al., 2010) e apresenta maior sensibilidade e especificidade na 

análise de traumas neurológicos, hemorragias e doenças não traumáticas, quando 

comparadas a TC (Thali et al., 2007). A análise de orifícios de entrada de projéteis de 

arma de fogo, por exemplo, pode ser realizada com 100% de acurácia por esse exame de 

imagem (Yen et al., 2007).  

A ampliação da utilização da ressonância magnética esbarra nos altos custos da 

realização do exame. Além disso, necessita de maior estrutura para sua instalação (Thali 

et al., 2007; Patowary, 2012), o que pode explicar o menor número de publicações 

quando comparada à TC. 

 

3.2 Tomografia Computadorizada 

A utilização de TC na sala de autópsia atualmente é ferramenta importante na área 

forense, uma vez que permite o diagnóstico pré-autópsia, a documentação em casos de 

trauma e a direção de feridas em determinadas lesões (Jacobsen et al., 2009; Ampanozi 

et al., 2010; Thomsen et al., 2009). Além disso, permite o exame sem a preocupação a 

respeito da dose de radiação e de artefatos de movimento (Leth, 2009). 
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A TC é uma modalidade especial de procedimento com raios X que envolve a 

medida indireta da atenuação (ou enfraquecimento) dos raios X em diversas posições ao 

redor do paciente, sendo o grau de atenuação equivalente à densidade tecidual, medida 

em unidades Hounsfield - UH (Hofer, 2003). No início da década de 70 do século XX, a 

TC foi introduzida por Hounsfield e Cormack e começou a ser utilizada através de 

produção de imagens seccionadas do paciente e reconstruídas matematicamente. O 

primeiro exame realizado na área forense foi de vítima de lesão por projétil de arma de 

fogo (Schnider et al., 2009). Posteriormente, em 1998, a TC espiral, em que existe mais 

de uma linha de detectores de raios X dispostas uma ao lado da outra, passou a permitir 

a aquisição de imagens tridimensionais, sendo possível analisar as imagens de modo 

mais próximo a sua forma original ao realizar a varredura completa das regiões 

anatômicas em segundos, o que pode ser considerado o avanço mais recente 

conquistado pela radiologia forense (Hofer, 2003; Thali et al., 2003a; Thali et al., 

2003d). 

A MSCT permite documentação rápida e reconstrução em três dimensões (3D) do 

corpo examinado digitalmente (Oesterhelweg et al., 2007; Jackowski et al., 2006). Em 

estudo realizado em vítima fatal por projétil de arma de fogo, o exame completo do 

corpo por esse método foi realizado com sucesso em 60 segundos, tendo sido possível 

reconstruir os tecidos moles e as estruturas ósseas em 3D (Thali et al., 2003a). Ademais, 

o exame é capaz de mostrar sinais de reação vital ao tiro e de detectar resíduos 

depositados abaixo da pele (Thali et al., 2003d; Stein et al., 2000). 

Em 2010, foi realizado estudo comparativo na Inglaterra entre os achados de 

autópsias de 90 pacientes com as imagens obtidas por tomografia computadorizada 

pouco antes dos óbitos, concluindo que em 66% dos casos era possível determinar qual 

seria a causa da morte somente por meio da análise das imagens (Owais et al., 2010). 
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Ou seja, os exames de imagem realizados antes da morte também podem ser utilizados 

pelos examinadores forenses como complemento à autópsia.  

Em 2009, foi conduzido estudo na Dinamarca no qual foi encontrado 37% de total 

correlação entre os achados da autópsia e da TC, 14% com achados mais precisos pela 

TC e 49% com achados superiores pela autópsia convencional (Leth, 2009). No ano de 

2012, foi conduzido estudo na Alemanha em 47 pacientes que faleceram em Unidade de 

Terapia Intensiva, tendo forte correlação (próxima a 100%) entre os dados obtidos por 

exames de imagem e pela autópsia convencional (Wichmann et al., 2012).  

De modo geral, a tomografia computadorizada possui grande vantagem sobre a 

análise de fraturas e de coleções gasosas (Thali et al., 2007). A investigação forense de 

corpos em avançado estado de putrefação tem recebido grande auxílio dos exames 

complementares de imagem para a determinação da causa da morte, principalmente 

pelas imagens fornecidas pela MSCT (Jackowski et al., 2005; Thali et al., 2003c). 

Entretanto, apesar destas aplicações, a MSCT apresenta limitações, tais como a análise 

de lesões de tecidos moles superficiais e de cartilagens, traumas nos dentes e na pele, 

além do estudo de casos que envolvam intervenção médica (Thomsen et al., 2009; 

Jeffery et al., 2011).  

Existem diversos aspectos tomográficos que são comuns em exames realizados 

após a morte, mas que seriam considerados muito alterados se analisados por 

especialistas acostumados a imagens obtidas antes da morte. Um radiologista clínico 

que tente interpretar imagens pós-mortais pode enfrentar grande dificuldade, uma vez 

que as alterações pós-mortais não fazem parte de seu cotidiano (O´Donnel e Woodford, 

2008; Charlier et al., 2012). A hipóstase é um dos achados pós-mortais mais frequentes, 

podendo servir como instrumento de auxílio à cronotanatognose (Shiotani et al., 2002; 

Takahashi et al., 2010; Levy et al., 2010). 
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3.2.1 Estudo das hipóstases viscerais por Tomografia Computadorizada 

A tomografia computadorizada é um excelente método de medida de densidade, 

uma vez que os tecidos apresentam atenuações dos raios X variadas, o que é visto nas 

imagens como tons de cinza, que por sua vez são tão mais claros quanto mais 

hiperdensos os materiais representados. Desse modo, o ar é representado pelo tom de 

cinza mais escuro, enquanto o osso e implantes metálicos apresentam os tons de cinza 

mais claros, conforme ilustrado na Figura 1 (Hofer, 2003).  

 

 
FONTE: Hofer, 2003. 

Figura 1. Densidade de todos os tecidos, fluidos e órgãos parenquimatosos 
 

Por esse motivo, o exame pode ser utilizado para analisar as hipóstases viscerais 

(Thali et al., 2003b). O aspecto tomográfico da hipóstase pulmonar, por exemplo, ocorre 

por diferença de densidade entre a região hemoconcentrada no interior dos vasos e os 

espaços preenchidos por ar. O plasma apresenta a mesma densidade da água, enquanto a 
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região hemoconcentrada apresenta um sinal de alta densidade na tomografia 

computadorizada (Shiotani et al., 2002). Como os alvéolos preenchidos por ar 

apresentam um sinal de baixa intensidade, a hipóstase pulmonar causa um sinal 

hiperintenso em comparação com o parênquima pulmonar adjacente (Jackowski et al., 

2006; Christe et al., 2010). Já a hipóstase intracardíaca pode ser visualizada pela 

separação gradativa dos elementos figurados e do plasma no conteúdo intracardíaco e na 

luz dos grandes vasos (Ishida et al., 2011). 

A ocorrência de hipóstase pulmonar deve ser sempre lembrada, uma vez que 

apresenta aspecto tomográfico muito semelhante à consolidação pneumônica. A MSCT 

é excelente para visualizar a hipóstase pulmonar, apresentando melhor definição até 

mesmo quando comparada à ressonância magnética (Jackowski et al., 2006). A imagem 

obtida por tomografia permite inclusive diferenciar a hipóstase de contusões pulmonares 

e de broncoaspiração de sangue e de conteúdo estomacal (Thali et al., 2003b). Em 

relação à hipóstase intracardíaca e de grandes vasos, Ishida et al. (2011) relatam que é 

possível identificar a hipóstase na veia cava superior, no átrio direito, no ventrículo 

direito, na aorta torácica, no átrio esquerdo e no ventrículo esquerdo. Em série de 50 

casos, os autores referem que a hipóstase foi facilmente observada em 55% dos 

pacientes, sendo os melhores locais para análise o átrio direito (88% dos casos), átrio 

esquerdo (88% dos casos) e aorta torácica (76% dos casos). 

As hipóstases pulmonares e intracardíacas podem ser analisadas por meio de 

documentação radiológica de diferentes janelas. Para examinar o mediastino, a janela 

deve ser ajustada de forma que os músculos, vasos e gordura sejam claramente 

representados em tons de cinza, portanto a janela é centrada em 50UH e os valores de 

densidade ou atenuação serão representados por intervalos de -125UH a +225UH. Já o 

parênquima pulmonar precisa ser analisado com o centro da janela mais baixo quando 
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comparada à janela de mediastino, permitindo assim que as estruturas pulmonares com 

baixa densidade sejam vistas em tons de cinza, conforme ilustração da Figura 2 (Hofer, 

2003). 

 

 
FONTE: Hofer, 2003. 

Figura 2. Segmento torácico: janela para mediastino (esquerda) e para parênquima 

pulmonar (direita) 
 

Os estudos publicados referentes à análise tomográfica das hipóstases pulmonares 

e das hipóstases intracardíacas e de grandes vasos foram realizados somente com uma 

imagem de cada caso, não sendo realizada análise evolutiva das imagens com o 

aumento do intervalo postmortem (Shiotani et al., 2002; Levy et al., 2010; Ishida et al., 

2011). Desse modo, sendo a hipóstase visceral um instrumento de auxílio à 

cronotanatognose, o presente estudo se propõe a realizar análise tomográfica das 

hipóstases pulmonares e intracardíacas de forma seriada, com horário de óbito bem 

definido, a fim de estabelecer parâmetros de imagem para a estimativa do intervalo 

postmortem. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

Foram propostos os seguintes objetivos para esta pesquisa: 

 

4.1. Objetivo geral 

Delinear método que aumente a precisão da estimativa do intervalo postmortem 

com base nos aspectos tomográficos das hipóstases viscerais torácicas. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Medir, de modo seriado, a densidade dos segmentos anteriores e posteriores 

do pulmão e do coração dos cadáveres submetidos à tomografia 

computadorizada com diferentes intervalos postmortem, com o fim de analisar 

se há modificação dos parâmetros ao longo do tempo; 

 Estimar o intervalo postmortem de fixação das hipóstases viscerais torácicas; 

 Ajustar fórmula matemática que permita estimar o intervalo postmortem de 

indivíduos cujo horário do óbito seja indeterminado. 
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5 MÉTODOS 

 

 

Trata-se de estudo prospectivo observacional para fins diagnósticos e para 

delineamento de novo método. 

 

5.1. Casuística 

O presente estudo analisou os dados obtidos de 23 corpos de pacientes de ambos 

os sexos que foram encaminhados ao Serviço de Verificação de Óbitos da Capital 

(SVOC) para realização de autópsia durante o período de 17hs às 09hs, e que faleceram 

durante atendimento médico no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), ou em outros hospitais da cidade de São 

Paulo.  

Os casos a serem analisados eram selecionados previamente na recepção do 

SVOC, de acordo com a possibilidade de obtenção da hora da morte anotada na Guia de 

Encaminhamento do Cadáver ou no prontuário médico. A maioria dos corpos 

encaminhados para a realização da autópsia não estava acompanhado pela Guia de 

Encaminhamento; nesses casos, os pesquisadores solicitaram ativamente o envio do 

documento por meio de contato telefônico com a Delegacia de Polícia responsável pelo 

registro de ocorrência. Após a análise do referido documento, foram selecionados os 

casos que não seriam imediatamente autopsiados.  

De cada sujeito da pesquisa, foram anotados dados epidemiológicos (idade, sexo, 

cor), morbidades apresentadas em vida, a hipótese da causa da morte e o horário do 

óbito presenciado pelo médico assistente, utilizando-se, para tal, de um Instrumento de 

Coleta de Dados (Anexo A). Os referidos dados foram obtidos por meio de análise 
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antropométrica do cadáver, do prontuário médico dos pacientes provenientes do HC-

FMUSP e da Guia de Encaminhamento de Cadáver ao SVOC. 

Os relatórios de autópsia emitidos pelo SVOC e pelo Departamento de Patologia 

da FMUSP foram analisados a fim de se anotar os dados do exame e as causas de morte 

que foram determinadas pelos médicos patologistas. 

 

5.2. Exame de tomografia computadorizada 

Os pacientes selecionados foram encaminhados à sala de tomografia 

computadorizada, localizada no subsolo do SVOC, após a triagem de rotina realizada 

pelos funcionários da recepção. Todos os corpos foram posicionados em decúbito dorsal 

na mesa do aparelho, com os braços colocados atrás da cabeça. 

Os cortes tomográficos do segmento torácico foram adquiridos de modo 

sequencial utilizando-se o tomógrafo SOMATOM
®
 Emotion syngo CT 2012E 

(Siemens®, Alemanha), com intervalo de uma hora entre os exames. Foram obtidas 

imagens com intervalo postmortem entre uma e vinte horas. 

A calibração do aparelho foi determinada com o objetivo de se obter imagens do 

segmento torácico de modo semelhante ao realizado com pacientes vivos, com 

reconstrução das imagens em janela pulmonar e de mediastino. Para tanto, foram 

ajustados parâmetros com as seguintes definições: janela pulmonar kemel B70s Sharp e 

janela de mediastino B46s Sharp, refmAs 70, 130kV, slice 1,5mm com aquisição de 

16x1,2mm, pitch 0,8 e recon increment 0,7mm. Cada exame foi finalizado em 10,14 

segundos, sendo realizada reconstrução automática da janela pulmonar e da janela de 

mediastino. As imagens obtidas foram armazenadas na memória remota do aparelho e 

em hard drive externo, sendo analisadas simultaneamente por um médico legista e um 

radiologista torácico, e revistas posteriormente por um patologista pulmonar. 
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5.2.1. Procedimentos para análise das imagens obtidas 

As imagens adquiridas em janela pulmonar e de mediastino foram analisadas uma 

a uma com o objetivo de se escolher o corte mais adequado para obtenção das medidas 

de atenuação. Em média, cada caso resultou em 700 imagens divididas igualmente entre 

janela pulmonar e janela de mediastino. O corte padrão selecionado para realização das 

medidas na janela pulmonar foi o imediatamente anterior ao aparecimento do fígado nas 

imagens, e na janela de mediastino o corte ao nível da veia pulmonar inferior. Nos casos 

em que o corte não apresentou imagens nítidas, foram selecionados os cortes adjacentes 

ao previamente estabelecido. 

Para a obtenção das medidas de atenuação, foi utilizado o corte axial, visto que os 

corpos permaneceram em decúbito dorsal, sendo de interesse a obtenção das medidas de 

atenuação no eixo antero-posterior. O parênquima pulmonar analisado na janela 

pulmonar foi dividida em duas faixas (anterior e posterior), sendo selecionado o pulmão 

direito para a medida da área pulmonar ser a maior possível. Na janela de mediastino, 

foram selecionados os átrios direito (AD) e esquerdo (AE), uma vez que os referidos 

locais apresentaram melhor nitidez do conteúdo intracardíaco. Cada câmara cardíaca foi 

dividida em duas faixas (anterior e posterior), do mesmo modo que o realizado para a 

janela pulmonar, porém realizando-se as medidas por área circular. Para cada uma das 

faixas foi calculada a densidade tecidual média (em unidades Hounsfield) por meio da 

medida de atenuação do local selecionado. Foram, portanto, obtidos valores de 

atenuação para cada uma das áreas em cada unidade de tempo determinada de forma a 

se obter, para cada caso, curvas da evolução temporal e espacial das densidades. As 

medidas foram realizadas com o software Aquarius Intuition
®
, versão 4.4.7.29.4070, 

conforme ilustrado nas Figuras 3 e 4 abaixo. 



36 

 

 

 
Figura 3. Método utilizado para medida da atenuação do parênquima pulmonar (janela 

pulmonar) 
 

 
Figura 4. Método utilizado para medida da atenuação do conteúdo intracardíaco (janela 

de mediastino) 

 

Faixa anterior 

Faixa posterior 

AE posterior 

AD posterior 

AD anterior 
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5.2.1.1 Critérios de exclusão 

As imagens obtidas da janela pulmonar e da janela de mediastino foram 

analisadas de modo independente. Desse modo, a exclusão da imagem obtida pela 

janela pulmonar não implicou necessariamente na exclusão da imagem obtida pela 

janela de mediastino do mesmo paciente. Da janela pulmonar, foram excluídos os casos 

de consolidação pulmonar extensa, processo tumoral expansivo de mediastino ou de 

derrame pleural que impediram a visualização da área pulmonar. Após a exclusão, 

foram analisadas as imagens da janela pulmonar de 10 pacientes dos 23 casos 

inicialmente escolhidos. A Figura 5 exemplifica as imagens da janela pulmonar que 

foram excluídas do presente estudo. 

 

 
Figura 5. Imagem excluída do presente estudo por processo de consolidação pulmonar 

(janela pulmonar) 
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As imagens da janela de mediastino foram excluídas em dois casos inicialmente 

selecionados (portador de marcapasso cardíaco e hipertrofia miocárdica concêntrica 

grave). Desse modo, foram analisadas as imagens da janela de mediastino de 21 

pacientes dos 23 inicialmente selecionados e realizadas medidas de atenuação no 

segmento anterior do átrio direito, no segmento posterior do átrio direito e no segmento 

posterior do átrio esquerdo. As medidas obtidas do segmento anterior do átrio esquerdo 

foram descartadas por não apresentarem imagens nítidas. 

Apenas um paciente foi totalmente excluído do estudo, ou seja, foram descartadas 

simultaneamente as janelas pulmonar e de mediastino de somente um paciente. A 

Figura 6 exemplifica as imagens da janela de mediastino que foram excluídas do 

presente estudo. 

 

 
Figura 6. Imagem excluída do presente estudo por artefato produzido por marcapasso 

cardíaco (janela de mediastino) 
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A Tabela 1 resume os critérios de exclusão de cada imagem. 

Tabela 1 - Critérios de exclusão de imagem 

Caso 
Imagem da janela 

pulmonar
1
 

Imagem da janela de 

mediastino
1
 

Critérios para exclusão 

1 - X Marcapasso cardíaco 

2 X - Fibrose do parênquima pulmonar 

3 X - Broncopneumonia 

4 X - Broncopneumonia 

5 X X Tumor mediastinal gigante e 

hipertrofia miocárdica concêntrica 

6 - - - 

7 X - Broncopneumonia 

8 - - - 

9 - - - 

10 - - - 

11 - - - 

12 X - Edema agudo pulmonar 

13 X - Enfisema pulmonar, múltiplos 

nódulos metastáticos e 

broncopneumonia 

14 X - Broncopneumonia 

15 - - - 

16 X - Broncopneumonia 

17 X - Broncopneumonia 

18 - - - 

19 X - Infarto pulmonar 

20 X - Histiocitose pulmonar 

21 X - Broncopneumonia 

22 - - - 

23 - - - 
1
Assinalados com X as imagens que foram excluídas. 

 

5.3. Análises estatísticas 

Os segmentos pulmonares e cardíacos analisados nas imagens receberam 

correspondente numérico para a realização da análise estatística, sendo a faixa anterior 

do pulmão direito correspondente a zero (0), a faixa posterior do pulmão direito 

correspondente a um (1), o segmento anterior do átrio direito equivalente a dois (2), o 

segmento posterior do átrio direito correspondente a três (3), e o segmento posterior do 

átrio esquerdo correspondente a quatro (4). 

A análise foi realizada com o software R
®
 (rotina nlme), sendo os gráficos 

elaborados por meio do software Minitab
®
 (versão 16), programas desenvolvidos para 

executar análises estatísticas complexas. Inicialmente, foram estudados os valores 
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isolados obtidos de cada segmento e, posteriormente, calculou-se a diferença nas 

medidas de atenuação obtidas na faixa anterior e posterior do pulmão (Dif 10), entre o 

segmento anterior e posterior do átrio direito (Dif 32), e entre o segmento anterior do 

átrio direito e posterior do átrio esquerdo (Dif 42). Ou seja, as medidas dos segmentos 

anteriores foram subtraídas das medidas dos segmentos posteriores, obtendo-se, assim, 

o gradiente de medidas de cada par analisado. 

Após a análise inicial, a amostra foi dividida em dois grandes grupos: “com” ou 

“sem cardiopatia”. Ou seja, os pacientes que apresentavam comorbidades cardíacas ou 

os que tiveram a causa de morte de origem cardíaca foram classificados no grupo “com 

cardiopatia”.  

Apesar de os indivíduos em cada grupo não terem apresentado comportamento 

homogêneo, o modelo de Mitscherlich (Rawlings et al., 1998) pode ser utilizado para 

descrever o comportamento da diferença (Dif 42) em função do intervalo postmortem 

decorrido a cada exame de imagem realizado (IPMe). Este modelo assume que o 

aumento da Dif 42 por unidade de tempo é proporcional à diferença entre o valor 

máximo atingido pela Dif 42 e o valor da Dif 42 em um dado tempo. O correspondente 

modelo misto não linear (Pinheiro e Bates, 2000) que descreve a Dif 42 para o i-ésimo 

indivíduo em cada tempo tij é : 

ijijiij e+)]tbβ(α[=Dif )(exp142  , 

onde α é o parâmetro que corresponde ao valor em que a Dif 42 se estabiliza e β é 

o parâmetro relacionado à velocidade de crescimento da Dif 42, bi  é o efeito aleatório 

do i-ésimo indivíduo na velocidade de crescimento. Em outras palavras, o efeito 

aleatório mede a diferença entre a velocidade de crescimento individual e a média da 

amostra estudada. As suposições do modelo consideram que bi assume que tem 
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distribuição normal com média zero e variância constante, eij com distribuição normal 

com média zero e variância constante diferente de bi, além de eij e bi serem 

independentes (Pinheiro e Bates, 2000). As suposições também são apresentadas no 

Anexo B. 

Para garantir estimativas positivas, foi substituído β por exp γ , sendo o modelo 

ajustado por meio da metodologia de máxima verossimilhança. A implementação 

computacional foi realizada por intermédio da função nlme do software R
®
. Sendo 

assim, para a velocidade de crescimento β de forma que o modelo se aproxime da 

assíntota, a equação foi ajustada para:  

ijijiij e+)]t)bγ([α=Dif . exp(exp142   

ou seja, βi=exp(γi). A estimativa do erro padrão de β̂  apresentada no texto foi 

obtida a partir destes resultados aplicando o método Delta (Sen et al., 2009).  

 

5.4 Aspectos éticos  

Trata-se de estudo prospectivo observacional para fins diagnósticos e para 

delineamento de novo método. Envolveu a realização de exame complementar de 

imagem de cadáveres que seriam submetidos obrigatoriamente à autópsia convencional 

no SVOC de São Paulo.  

Por se tratar de estudo realizado durante o período noturno, em que geralmente 

não há a presença dos familiares do de cujus, por não haver atraso na liberação do corpo 

e por não haver alteração da rotina dos procedimentos da autópsia, solicitou-se a 

liberação da obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para este grupo, 

com base no inciso IV.3-c da Resolução 196/96, pedido que foi deferido pelo Comitê de 

Ética responsável. 
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Os dados concernentes à identificação dos sujeitos da pesquisa serão mantidos sob 

estrito sigilo durante o manuseio dos documentos, bem como nas futuras publicações, 

apresentações em congressos, aulas ou de qualquer outra forma didática de divulgação. 

Em todas as formas de apresentação dos resultados, as Instituições envolvidas serão 

mencionadas. A aprovação obtida junto ao Comitê de Ética encontra-se no Anexo C. 
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6 RESULTADOS 

 

 

A amostra final do presente estudo foi composta por 22 pacientes, após as 

exclusões realizadas. Foram obtidas diferentes quantidades de imagem de cada caso, o 

que dependeu da demanda da sala de autópsia e dos familiares presentes na recepção do 

SVOC. Foram registrados os dados antropométricos e da Guia de Encaminhamento, 

assim como o intervalo postmortem em que os exames foram iniciados (IPM inicial), o 

intervalo postmortem em que exame foi realizado (IPM exame) e o último intervalo em 

que as imagens foram obtidas (IPM final). A Tabela 2 apresenta os dados 

epidemiológicos dos pacientes e IPM inicial (i) e final (f) em que as imagens foram 

obtidas. 

 

Tabela 2 - Dados epidemiológicos dos pacientes e IPM inicial (i) e final (f) em que 

as imagens foram obtidas 

Caso Sexo Cor 
Idade 

(anos) 
IPMi (hs) IPMf (hs) 

Tempo de 

duração dos 

exames (hs) 

1 Feminino Branca 61 5 12 8 

2 Masculino Branca 26 4 4 1 

3 Masculino Branca 82 3 3 1 

4 Feminino Preta 53 4 7 4 

5 (excluído) - - - - - - 

6 Masculino Branca 44 13 14 2 

7 Masculino Branca 37 7 7 1 

8 Feminino Branca 67 12 13 2 

9 Masculino Preta 59 10 12 3 

10 Feminino Preta 83 19 20 2 

11 Feminino Parda 48 20 20 1 

12 Feminino Branca 84 10 11 2 

13 Masculino Parda 68 8 9 2 

14 Masculino Parda 31 11 13 3 

15 Feminino Branca 92 1 4 4 

16 Masculino Branca 79 4 6 3 

17 Masculino Branca 21 3 10 8 

18 Feminino Parda 68 12 14 3 

19 Feminino Branca 49 12 14 3 

20 Feminino Branca 19 8 16 9 

21 Masculino Branca 47 8 11 4 

22 Masculino Branca 50 11 13 3 

23 Masculino Parda 53 11 13 3 



44 

 

 

As comorbidades e causas de morte dos pacientes analisados estão resumidas na 

tabela 3. 

Tabela 3 - Comorbidades e causas de morte dos pacientes analisados 
Caso Morbidades Causa de morte 

1 

Lúpus eritematoso sistêmico (LES), diabetes 

mellitus (DM), hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), marcapasso cardíaco 

Encefalite a esclarecer 

2 LES Sepse 

3 
HAS, aterosclerose sistêmica, miocardiopatia 

hipertrófica 
Dissecção da aorta abdominal 

4 HAS, miocardioesclerose Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

5 

(excluído) 
- - 

6 Carcinoma de orofaringe Pneumonia lobar esquerda 

7 Esteatose hepática, LES Broncopneumonia 

8 Pós-operatório imediato (colecistectomia) Infarto agudo do miocárdio (IAM) 

9 Miocardiopatia crônica dilatada IAM 

10 HAS, DM AVC 

11 
Portador do vírus da imunodeficiência humana, 

cirrose hepática 
Insuficiência hepática 

12 HAS, DM, miocardioesclerose Edema agudo pulmonar 

13 
Carcinoma de cabeça e pescoço, metástases 

generalizadas, enfisema pulmonar 
Broncopneumonia 

14 Leucemia, Broncopneumonia Hemorragia cerebral 

15 Carcinoma de intestino Abdomen agudo obstrutivo 

16 
Miocardiopatia hipertrófica, aterosclerose 

sistêmica 
Broncopneumonia 

17 
Câncer de pelve, AVC prévio, miocardiopatia 

hipertrófica 
Carcinomatose peritoneal 

18 Aterosclerose sistêmica IAM 

19 
Leucemia mieloide aguda, transplante de 

medula óssea, abscesso pulmonar 
Infarto pulmonar 

20 
Histiocitose de células de Langerhans, 

coagulopatia 
Hemorragia alveolar maciça 

21 
Etilismo crônico, DM, desnutrição proteico-

calórica 
Broncopneumonia 

22 Sem anotações Indeterminada 

23 
Cirrose hepática, pericardite crônica, 

miocardiopatia hipertrófica 
Insuficiência hepática 

 

Ao todo, foram analisadas 31 imagens de janela pulmonar e 72 imagens de janela 

de mediastino, resultando em 278 medidas de atenuação: 62 medidas de atenuação do 

parênquima pulmonar (31 medidas da faixa anterior e 31 da faixa posterior do pulmão 

direito) e 216 medidas de atenuação do conteúdo intracardíaco (72 medidas do 

segmento anterior do átrio direito, 72 medidas do segmento posterior do átrio direito e 
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72 medidas do segmento posterior do átrio esquerdo). As medidas foram realizadas no 

corte axial e sagital, entretanto não houve diferença significativa entre as medidas 

obtidas, tendo sido selecionadas as imagens do corte axial, que podem ser visualizadas 

no anexo D do presente trabalho.  

No gráfico 1 são encontrados os perfis individuais da atenuação nos dois locais do 

pulmão.   

Gráfico 1. Perfis individuais de atenuação (densidade) na faixa anterior (local O) e na 

faixa posterior (local 1) do pulmão direito 
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Os valores individuais da diferença de atenuação entre os dois locais (Dif 10) em 

função do intervalo de morte de cada exame (IPMe) estão representados no gráfico 2, 

sendo que o IPMe corresponde ao número de horas de morte de cada indivíduo, de 

acordo com o horário da morte anotado na Guia de Encaminhamento do Cadáver.  
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Gráfico 2. Perfis individuais da diferença de atenuação (densidade) entre a faixa 

anterior (local 0) e a faixa posterior (local 1) do pulmão direito 
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Os mesmos tipos de gráficos foram construídos para as medidas feitas no coração 

(gráficos 3 e 4).  
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Gráfico 3. Perfis individuais de atenuação (densidade) no segmento anterior do átrio 

direito (local 2), no segmento posterior do átrio direito (local 3) e no segmento posterior 

do átrio esquerdo (local 4) 
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Gráfico 4. Perfis individuais da diferença de atenuação (densidade) entre o segmento 

anterior e posterior do átrio direito (Dif 32), e entre o segmento anterior do átrio direito 

e o posterior do átrio esquerdo (Dif 42) 
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No gráfico 4 pode ser observado que o comportamento da diferença de atenuação 

no decorrer do tempo também apresenta grande variação individual, principalmente 

com relação à diferença entre os locais 3 e 2. Por esta razão, na continuidade da análise 

foi considerada apenas a diferença entre os locais 4 e 2, ou seja, entre o segmento 

anterior do átrio direito e o posterior do átrio esquerdo. 

O gráfico 5 corresponde à divisão dos grupos de acordo com a presença ou 

ausência de cardiopatia.  

Gráfico 5. Perfis individuais da diferença de atenuação entre o segmento anterior do 

átrio direito e o posterior do átrio esquerdo (Dif 42) nos casos com e sem cardiopatia 
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Observa-se que a maioria dos indivíduos possui somente valores de IPMe maiores 

ou iguais a 10hs, o que torna impossível avaliar a variação da diferença até esse tempo 

para esses casos. Após 10hs, a maioria dos casos tem valor de diferença praticamente 

constante, embora isso não ocorra para alguns casos, como para os indivíduos 14 (sem 

cardiopatia) e 12 (com cardiopatia). 
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O parâmetro que apresentou resultados mais coerentes foi a diferença do 

coeficiente de atenuação entre o segmento anterior do átrio direito e o segmento 

posterior do átrio esquerdo (Dif 42), sendo este o valor considerado para a aplicação do 

modelo estatístico de Mitscherlich (gráfico 6). Os perfis de alguns indivíduos não estão 

representados no gráfico, pois foram automaticamente excluídos no procedimento 

iterativo adotado para o ajuste do modelo para evitar problemas de convergência do 

processo numérico adotado. Em seis dos sete indivíduos excluídos, foram feitas no 

máximo duas medidas de IPMe, ou seja, os pacientes foram acompanhados por somente 

uma hora.   

Gráfico 6. Modelo de Mitscherlich ajustado e perfis individuais no grupo sem 

cardiopatia 

1614121086420

60

50

40

30

20

10

0

IPMe

D
if

4
2

4

15

19

20

21

22

24

Caso

  
 

Nota-se que os valores previstos para Dif 42 aumentam muito pouco a partir de 

um valor de IPMe igual a 12 horas, ou seja, a diferença nos coeficientes de atenuação 

entre o segmento anterior do átrio direito e o segmento posterior do átrio esquerdo 

tendem a se estabilizar após 12 horas de óbito.  
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No ajuste do modelo no grupo sem cardiopatia obteve-se que a estimativa do 

parâmetro γ (parte fixa) foi -1,49 (erro padrão = 0,33). A partir do modelo ajustado 

pode-se estimar o tempo t desde a morte, ou seja, o intervalo postmortem, 

correspondente a um valor fixado de Dif 42 através da expressão: 

)
α

Dif
(

β
=t

ˆ

42
1.ln 

ˆ

1
ˆ   

em que α̂ e β̂  são estimativas da assíntota e da velocidade de crescimento 

correspondentes à parte fixa do modelo, em que α̂= 54,19 (ep=3,15) e β̂ =0,225 

(ep=0,074). O erro padrão do estimador t̂ foi deduzido por meio do método delta 

multivariado (Sen et al., 2009) e sua expressão é apresentada no anexo B. 

Na tabela 1 são apresentados os valores de IPMe e Dif 42 observados nos 

indivíduos considerados no ajuste do modelo, os valores previstos de t̂ , estimativas do 

erro padrão de t̂  e intervalos de confiança para a previsão.  
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Tabela 4- Valores observados de IPMe e Dif 42, valores previstos de estimativas do 

erro padrão de e intervalos de confiança de 95% para a previsão 

Caso IPMe Dif42 t ep(t) Limite inferior Limite superior 

4 4 40,70 6 1,7 3 10 

4 5 42,60 7 1,9 3 11 

4 6 44,50 8 2,1 4 12 

4 7 43,70 7 2,0 3 11 

15 1 36,10 5 1,4 2 8 

15 2 35,60 5 1,3 2 7 

15 3 36,40 5 1,4 2 8 

15 4 43,10 7 1,9 3 11 

19 12 34,90 5 1,3 2 7 

19 13 36,00 5 1,4 2 8 

19 14 36,80 5 1,4 2 8 

20 8 39,10 6 1,6 3 9 

20 9 47,40 9 2,5 4 14 

20 10 50,70 12 3,6 5 19 

20 11 51,00 13 3,8 5 20 

20 12 52,40 15 6,2 3 27 

20 13 52,30 15 5,9 3 26 

20 14 53,20 18 11,4 0 40 

20 15 52,80 16 8,0 1 32 

20 16 53,10 17 10,3 0 38 

21 8 47,90 10 2,6 4 15 

21 9 52,70 16 7,4 1 31 

21 10 55,90 >12    

21 11 55,10 >12    

22 11 40,20 6 1,7 3 9 

22 12 41,40 6 1,8 3 10 

22 13 41,60 6 1,8 3 10 

 

Nota-se que as estimativas pontuais e por intervalo obtidas para os casos 19 e 22 

não estão de acordo com os valores de IPMe observados. Como pode ser observado no 

gráfico 6, estes indivíduos apresentaram comportamento diferente dos demais. 
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7 DISCUSSÃO 

 

A cronotanatognose fornece o intervalo de tempo entre o óbito e o exame pericial, 

conhecido como intervalo postmortem (IPM) (Knight, 1991). A estimativa do intervalo 

nas primeiras 6 horas apresenta margem de erro de 2 horas, aumentando para margem 

de 3 horas nas 14 horas seguintes e para 4,5 horas nas 10 horas subsequentes (Kaliszan 

et al., 2009). Sendo a estimativa do intervalo postmortem fundamental para ser 

comparada aos álibis dos investigados, e importante para o Direito Civil (como já 

demonstrado), a hipótese do presente estudo foi elaborada com a finalidade de 

aprimorar a estimativa deste intervalo de um indivíduo cujo óbito não tenha sido 

presenciado.  

Os principais parâmetros utilizados na cronotanatognose são a rigidez cadavérica, 

a desidratação cadavérica, o resfriamento corporal e a hipóstase. Como descrito 

anteriormente, a rigidez torna-se perceptível em 1-2 horas, atingindo o máximo em 6 a 

12 horas, dependendo da temperatura do ambiente (Knight, 1991; França, 2004; 

Calabuig, 2005; Dolinak et al., 2005; Tsokos e Byard, 2012). Para utilização da 

desidratação cadavérica, é necessário saber o peso da pessoa logo antes da morte 

(França, 2004). Os métodos de estimativa do IPM baseados na temperatura são os mais 

utilizados, principalmente nas primeiras 24 horas, porém a estimativa depende de 

regressão estatística para se determinar a temperatura corporal no momento da morte 

(Al-Alousi et al., 2002; Honjyo et al., 2005; den Hartog e Lotens, 2004).  

Em relação ao aparecimento das hipóstases na pele, não há consenso entre os 

autores a respeito do tempo em que as manchas aparecem na pele, visto que Fávero 

(1991) defende que as hipóstases ocorrem em 10 minutos após a morte, enquanto 

Knight (1991) argumenta que ela começa a se formar após 30 minutos, Calabuig (2005) 
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considera que ela se torna perceptível na pele em 1h45min e França (2004) considera 

que as manchas se iniciam em 2-3 horas de IPM. Portanto, pode-se concluir que a 

simples visualização da hipóstase na pele não é parâmetro seguro para estimar o tempo 

de morte, não obstante a dificuldade de percepção da mudança de cor em pessoas com o 

tom de pele mais escuro ou nos indivíduos que tenham perdido a integridade da pele, 

como por exemplo os queimados.  

A tomografia computadorizada é um excelente método de medida de densidade, 

uma vez que os tecidos apresentam atenuações dos raios X variadas, o que é visualizado 

nas imagens como tons de cinza, que por sua vez são tão mais claros quanto mais 

hiperdensos os materiais representados. Por ser decorrente de hemoconcentração, a 

hipóstase pode ser visualizada por meio de exames complementares de imagem, uma 

vez que apresenta densidade diferente dos tecidos adjacentes (Levy et al., 2010; 

Jackowski et al., 2006; Thali et al., 2003b). 

Atualmente, os estudos publicados relacionados ao advento da autópsia virtual 

não consideram a possibilidade da utilização dos exames complementares de imagem 

como auxílio à estimativa do intervalo postmortem, sendo esta uma das principais 

motivações para a realização do presente estudo. 

A escolha de casos oriundos exclusivamente de hospitais visou à garantia de 

acesso a informações mais exatas do horário do óbito, uma vez que o momento dos 

falecimentos em residência ou em outros ambientes extra-hospitalares não poderia ser 

determinado com segurança. O horário de realização do estudo foi determinado a fim de 

não alterar a rotina do serviço e não interferir no prazo de liberação dos corpos aos 

familiares. Para tanto, os corpos selecionados para estudo foram os enviados para a 

autópsia no período noturno, entre 17hs e 09hs, e respeitando-se os turnos de realização 

dos exames pelos médicos patologistas. Salienta-se que, independente da pesquisa a ser 
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realizada, a autópsia seria realizada em todos os casos, tendo em vista tratar-se de 

mortes naturais sem causa de morte bem estabelecida. 

A amostra foi composta de 12 homens e 10 mulheres, com média de idade de 55,5 

anos, sendo a mínima de 19 e a máxima de 92 anos. Não foram excluídos casos pela 

variável idade. As comorbidades e causas de morte dos pacientes selecionados para o 

estudo foram variados (vide Tabela 3).  

Todos os corpos foram posicionados em decúbito dorsal na mesa do aparelho com 

os braços colocados atrás da cabeça, permitindo a passagem do corpo pelo aparelho 

apesar da rigidez cadavérica, além de reduzir a emissão de radiação durante os exames. 

As imagens foram obtidas de cadáveres com intervalo postmortem entre uma e vinte 

horas, tendo sido o exame repetido com intervalos de uma hora, o que permitiu a análise 

das modificações de densidade das hipóstases ao longo do tempo. 

As imagens da janela pulmonar que apresentaram processos de consolidação ou 

que não permitiram a análise do parênquima pulmonar foram excluídas. Além disso, 

foram excluídas as imagens da janela de mediastino em um paciente portador de 

marcapasso cardíaco, uma vez que as imagens apresentaram muitos artefatos, o que 

impossibilitou a seleção de local para a medida de atenuação, e em um paciente 

portador de hipertrofia concêntrica grave, o que impossibilitou a análise nítida do 

conteúdo intracardíaco. 

Considerando que a hipóstase começa a se formar com a cessação dos batimentos 

cardíacos, considerou-se para fins estatísticos que a densidade da faixa anterior do 

pulmão era igual à densidade da faixa posterior do pulmão no momento da morte, sendo 

o mesmo raciocínio válido para os segmentos intracardíacos. Desse modo, por se tratar 

de análise que utiliza a hemoconcentração do sangue por gravidade, considerou-se que o 

parâmetro mais seguro para avaliar a hipóstase nos pulmões e no conteúdo intracardíaco 
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é o gradiente formado entre os segmentos anteriores e posteriores dos referidos órgãos. 

Sendo assim, o foco do estudo é avaliar a mudança do gradiente de densidade entre os 

segmentos anteriores e posteriores dos órgãos ao longo do tempo. Não foram realizadas 

medidas da área cardíaca e do volume total de cada pulmão para comparação com o 

volume da hipóstase visceral, visto que os limites da hipóstase eram imprecisos e, 

portanto, de análise volumétrica com grande margem de erro. 

A análise do gradiente de densidade nos segmentos anteriores e posteriores dos 

pulmões (Gráfico 2) evidenciou que houve grande variação individual no 

comportamento da hipóstase. Entretanto, nos indivíduos em que foram feitas medidas 

entre 8hs a 12hs após o instante da morte, nota-se, de uma forma geral, que a diferença 

de atenuação tende a se estabilizar durante esse período. 

Para avaliação do conteúdo intracardíaco, utilizou-se o gradiente obtido entre as 

medidas do segmento anterior do átrio direito e do segmento posterior do átrio 

esquerdo, uma vez que os referidos locais apresentaram melhor visualização nas 

imagens tomográficas, o que corrobora os achados de Ishida et al. (2011), que relatam 

que os melhores locais para análise da hipóstase são o átrio direito e o átrio esquerdo 

(88% dos casos). 

Os pacientes posteriormente foram divididos em dois grupos: com e sem 

cardiopatia, sendo considerado para análise estatística o grupo sem cardiopatia, que 

apresentou padrão mais homogêneo de comportamento ao longo do tempo (Gráfico 5). 

De modo semelhante, os pacientes haviam sido divididos de acordo com a presença ou 

ausência de infecção, porém por não apresentar diferença nos resultados, a variável 

“infecção” foi descartada. 

Modelos estatísticos mistos geralmente são utilizados para representar dados 

longitudinais ou de medidas repetidas. Além disso, em modelos de regressão, temos n 
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observações de uma variável explicativa x e de uma variável resposta y, o que prediz o 

comportamento de y para dados valores de x (Moore, 2005). Desse modo, para explicar 

o comportamento da hipóstase ao longo do tempo, utilizou-se o modelo estatístico de 

Mitscherlich, considerando que o gradiente das densidades dos segmentos anteriores e 

posteriores do conteúdo intracardíaco era igual a zero no momento da morte. Sendo 

assim, a partir do modelo ajustado pode-se estimar o tempo t desde a morte, ou seja, o 

intervalo postmortem, correspondente a um valor obtido pelo gradiente da densidade 

entre o segmento anterior do átrio direito e do posterior do átrio esquerdo (Dif 42), que 

resultou na expressão abaixo, sendo os valores de α e β para a presente amostra de 54,19 

e 0,225, respectivamente:  

)
α

Dif
(

β
=t

ˆ

42
1.ln 

ˆ

1
ˆ   

Os parâmetros α e β são funções estatísticas cujo objetivo é estabelecer intervalo 

de tempo em processo normal. A declividade β da reta é o parâmetro mais importante 

em um problema de regressão, como no presente caso, pois a declividade representa a 

taxa de mudança da resposta média quando a variável explicativa cresce (Moore, 2005). 

A assíntota α representa o valor da Dif 42 em que a curva começa a se estabilizar 

(Moore, 2005). No presente estudo, a tendência de estabilização da Dif 42 ocorreu a 

partir de 12 horas do óbito, ou seja, a diferença nos coeficientes de atenuação entre o 

segmento anterior e o segmento posterior do átrio esquerdo tende a se estabilizar após 

12 horas.  

Além disso, a fórmula matemática obtida é útil para estimar, com maior precisão, 

óbitos ocorridos há menos de 12 horas, visto que valores de Dif42 acima de 54,19 

representam somente que o óbito ocorreu há 12 horas ou mais. De acordo com os dados 

transcritos na Tabela 4, conclui-se que, na maioria dos casos, o erro padrão para a 
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estimativa do intervalo postmortem é de menos de duas horas, o que representa maior 

precisão em relação aos métodos anteriormente utilizados para a cronotanatognose. 

A estabilização do gradiente da densidade após 12 horas pode representar o tempo 

de fixação da hipóstase nas cavidades cardíacas. Segundo Noriko (1995) e Sannohe 

(2002), existem duas teorias para explicar o mecanismo de fixação da hipóstase. O 

primeiro seria decorrente da difusão da hemoglobina para a parede vascular e para os 

tecidos adjacentes, que não mais se desprende do local. Já o segundo mecanismo seria 

decorrente da hemoconcentração intravascular por perda do plasma presente na luz dos 

vasos, sendo esta a hipótese considerada mais provável. No presente estudo, 

demonstrou-se que a hipóstase pulmonar tende a se fixar em torno de 8 a 12 horas e a 

hipóstase intracardíaca em torno de 12 horas. Os dados são semelhantes aos já descritos 

para o comportamento da hipóstase na pele (Dolinak et al., 2005; Calabuig, 2005; 

França, 2004).  

A autópsia virtual oferece diversas vantagens, entre elas a obtenção da informação 

antes da realização da autópsia, a conservação de provas para o processo de 

investigação, a opção para religiões ou familiares que não toleram a realização da 

autópsia tradicional (Thali et al., 2007; Christe et al., 2010), a redução do risco de 

infecção dos examinadores e menor tempo na realização dos exames (Patowary, 2012). 

Além disso, a documentação pode ser guardada por tempo maior do que o exame 

histológico (Yen et al., 2007). Desse modo, a análise da hipóstase por meio de 

tomografia computadorizada pode ser reproduzida quantas vezes forem necessárias, 

estando as imagens sempre disponíveis para as partes envolvidas no processo, o que não 

é possível com os outros meios atualmente utilizados. Além disso, o método apresentou 

maior precisão ao estimar o intervalo postmortem em relação aos métodos atualmente 
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disponíveis (em óbito ocorridos há menos de 12 horas), o que pode representar grande 

avanço à cronotanatognose, agregando-se nova técnica à autópsia convencional. 
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8 CONCLUSÕES  

 

 

O gradiente de densidade entre o segmento anterior do átrio direito e o segmento 

posterior do átrio esquerdo apresentam variação ao longo do tempo, sendo possível 

estimar o intervalo postmortem por meio da aplicação do modelo estatístico de 

Mitscherlich. 

Considerou-se que a hipóstase pulmonar se fixa em torno de 8 a 12 horas, 

enquanto a hipóstase intracardíaca se fixa em torno de 12 horas. Além disso, foi 

ajustada a fórmula matemática )
α

Dif
(

β
=t

ˆ

42
1.ln 

ˆ

1
ˆ  , que pode ser aplicada para as 

horas iniciais após a morte. Desse modo, conclui-se que os métodos utilizados no 

presente estudo são úteis e mais precisos para a cronotanatognose nos momentos pós-

mortais iniciais. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos do estudo foram alcançados e algumas contribuições podem ser 

destacadas. A análise do comportamento da hipóstase visceral ao longo do tempo pode 

ser muito útil nos casos em que não é possível avaliar a hipóstase na pele, como em 

pessoas com pele escura e grandes queimados. A utilização da tomografia 

computadorizada previamente à autópsia permitirá a estimativa do intervalo postmortem 

com maior precisão em óbitos ocorridos há menos de 12 horas, o que fornecerá mais 

elementos para o embasamento dos laudos de autópsia e dos processos cíveis e 

criminais.  

Dado que o estudo é observacional e que várias características importantes não 

puderam ser controladas, tais como temperatura ambiente, colocação do cadáver em 

geladeira e manipulação do corpo antes de chegar ao SVOC, este trabalho pode ser 

considerado como piloto para um estudo futuro, em que deverão ser mais bem 

controladas as condições experimentais que afetam as medidas de atenuação. Para que o 

método se torne prático, o ideal seria realizar o transporte do corpo na posição em que 

foi encontrado, visto que a formação da hipóstase é dependente da gravidade. Assim, 

evitam-se possíveis artefatos de imagem que podem ser obtidos por excesso de 

manipulação até o serviço responsável por realizar a autópsia. 

É fundamental apontar algumas limitações que podem ser úteis para futuras 

pesquisas. Ressalta-se, inicialmente, a dificuldade em identificar base teórica e 

metodológica para apoiar o delineamento da pesquisa, sendo necessário criar novos 

métodos passo a passo. Além disso, os horários para realização dos exames eram 

limitados, o que exigiu dos pesquisadores diversos plantões noturnos. Não obstante, os 

pacientes eram provenientes de diferentes hospitais, sendo a Guia de Encaminhamento 
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do Cadáver dirigida a diversas Delegacias de Polícia, o que dificultou a obtenção do 

horário da morte de cada paciente. 

O trabalho é um dos pioneiros na utilização sistemática de exames 

complementares previamente à autópsia no Brasil, o que pode alavancar as pesquisas 

nacionais na área, além de demonstrar a importância da aquisição de novos 

equipamentos para os centros de autópsia nacionais. Não obstante, o novo método pode 

facilitar a apresentação dos dados técnicos nos Tribunais brasileiros. Sendo assim, a 

pesquisa deverá contribuir para o aprimoramento das perícias médicas no Brasil, 

atingindo, assim, o principal objetivo das ciências forenses: o bom serviço à justiça.  



62 

 

ANEXOS 

Anexo A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

CORRELAÇÃO ENTRE TEMPO DE MORTE E ASPECTO TOMOGRÁFICO DE 

HIPÓSTASES VISCERAIS TORÁCICAS 

CASO  n°.:________________ 

Número livro-controle TC: ______________ 

Nome: ______________________________  

 

1. DADOS DO PRONTUÁRIO:  

- Idade:_____anos     

- Sexo:  Masc  Fem 

- Raça/Cor:  Branca  Preta  Amarela  Parda  Indígena 

- Morbidades: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- Causa da morte: ________________________________________________________ 

- Data do óbito: ____/____/____ 

- Hora do óbito: __________ 

 

2. DADOS DO EXAME: 

- Data do exame: ____/____/____ 

- Início do exame: ____________ (intervalo post mortem: _____ horas) 

- Término do exame: _____________ 



63 

 

Anexo B 

Suposições do modelo estatístico 

 

 efeitos aleatórios bi ~ N (0, 
2
), independentes 

 vetores de erros ei ~ N (0, 
2
I), independentes 

 bi e os elementos de ei são independentes. 

 

- Variância de t̂  

A variância de t̂  é dada pela expressão: 


















 b48,0

a2,54

d26
b4,4b6,2

a2,54

d44

a2,54

d4,4

 

 

onde: 

d=Dif42 

a=54,2-d 

b=ln(a/54,2) 
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Anexo C 
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Anexo D 

Caso 1 

Janela pulmonar 

  

  

  

5 horas 6 horas 

7 horas 8 horas 

9 horas 10 horas 
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Caso 2 

Janela de mediastino 

 
 

11 horas 12 horas 

4 horas 
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Caso 3 

Janela de mediastino 

 
 

Caso 4 

Janela de mediastino 

  

  

3 horas 

4 horas 5 horas 

6 horas 7 horas 
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Caso 6 

Janela pulmonar 

  
Janela de mediastino 

  
 

13 horas 14 horas 

13 horas 14 horas 



70 

 

Caso 7 

Janela de mediastino 

 
 

Caso 8 

Janela pulmonar 

  

7 horas 

12 horas 13 horas 
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Janela de mediastino 

  
 

Caso 9 

Janela pulmonar 

  

 
 

12 horas 13 horas 

10 horas 11 horas 

12 horas 
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Janela de mediastino 

  

 
 

Caso 10 

Janela pulmonar 

  
 

10 horas 11 horas 

12 horas 

19 horas 20 horas 
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Janela de mediastino 

  
 

Caso 11 

Janela pulmonar                                     Janela de mediastino 

  
 

19 horas 20 horas 

20 horas 20 horas 
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Caso 12 

Janela de mediastino 

  
 

Caso 13 

Janela de mediastino 

  
 

10 horas 11 horas 

8 horas 9 horas 
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Caso 14 

Janela de mediastino 

  

 
 

Caso 15 

Janela pulmonar 

  

11 horas 12 horas 

13 horas 

1 hora 2 horas 
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Janela de mediastino 

  

  
 

3 horas 4 horas 

1 hora 2 horas 

3 horas 4 horas 
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Caso 16 

Janela de mediastino 

  

 
 

Caso 17 

Janela de mediastino 

  

4 horas 5 horas 

6 horas 

3 horas 4 horas 
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5 horas 6 horas 

7 horas 8 horas 

9 horas 10 horas 
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Caso 18 

Janela pulmonar 

  

 
Janela de mediastino 

  

12 horas 13 horas 

14 horas 

12 horas 13 horas 
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Caso 19 

Janela de mediastino 

  

 
 

14 horas 

12 horas 13 horas 

14 horas 
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Caso 20 

Janela de mediastino 

  

  

  

8 horas 9 horas 

10 horas 11 horas 

12 horas 13 horas 
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Caso 21 

Janela de mediastino 

  

14 horas 15 horas 

16 horas 

8 horas 9 horas 
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Caso 22 

Janela pulmonar 

  

 

10 horas 11 horas 

11 horas 12 horas 

13 horas 
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Janela de mediastino 

  

 
 

Caso 23 

Janela pulmonar 

  

11 horas 12 horas 

13 horas 

11 horas 12 horas 
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Janela de mediastino 

  

 

 

 

13 horas 

11 horas 12 horas 

13 horas 
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