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CADERNO 01  

 

QUESTÃO 59  

 

Na perícia de local de um cadáver, foi descrito pelo perito que a morte ocorreu pela constrição do pescoço por 

um laço que exerceu força ativa, ao passo que o corpo da vítima atuava de forma passiva. O exame 

necroscópico identificou fratura de cartilagem cricoide e lesão da íntima da carótida interna. Essas 

informações estão relacionadas à asfixia por  

a) enforcamento com suspensão típica ou completa.  

b) esganadura.  

c) estrangulamento.  

d) sufocação indireta.  

 

 

O gabarito preliminar publicado referente à questão 59 – gabarito tipo 1 consta como sendo a letra A.  

Solicita-se revisão em relação a este gabarito considerando-se como sendo correta a resposta da alternativa 

de letra C. 

A solicitação baseia-se na referência bibliográfica adotada pelo CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 

05/2021, a saber:  

- FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 684 p. 

 

EXPOSIÇÃO E MOTIVOS:  

A questão em tela refere que a morte ocorreu pela constrição do pescoço por um laço que exerceu força 

ativa, ao passo que o corpo da vítima atuava de forma passiva. (O grifo é nosso).  

Nos casos de enforcamento com suspensão completa ou típica, o corpo da vítima age de forma ativa e não 

passiva como mencionado na questão.  

Nos casos de estrangulamento, o corpo da vítima age de forma passiva e o laço de forma ativa como 

mencionado no enunciado da questão e que teria como resposta a alternativa de letra C.   

 

Transcreve-se da página 159 da citada referência bibliográfica: “O enforcamento é uma modalidade de 

asfixia mecânica que se caracteriza pela interrupção do ar atmosférico até as vias respiratórias, em decorrência 

da constrição do pescoço por um laço fixo, agindo o peso do próprio corpo da vítima como força ativa” (O 

grifo é nosso).  

 

Transcreve-se da página 163 da citada referência bibliográfica: “No estrangulamento, a morte se dá 

principalmente pela constrição do pescoço por um laço acionado por uma força estranha, obstruindo a 

passagem de ar aos pulmões, interrompendo a circulação do sangue ao encéfalo e comprimindo os nervos do 

pescoço. Nesse tipo de morte, ao contrário do enforcamento, o corpo da vítima atua passivamente e a 

força constritiva do laço age de forma ativa” (O grifo é nosso). 


