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                                                    RESUMO 

 

A identificação humana é algo que vem sendo estudado desde o século XIV e 
vem se aperfeiçoando mais a cada dia. Desta forma o presente estudo teve 
como proposta realizar uma revisão bibliográfica abordando as principais 
técnicas de identificação em odontologia legal dentre elas as lesões buco-
dentais, as características peculiares da dentição, a radiologia como importante 
fator de identificação, a mordedura, o DNA, métodos auxiliares como a 
rugoscopia palatina, os seios frontais, a superposição de imagens e associação 
da Odontologia com outras áreas como Antropologia e Arqueologia. A 
viabilização do exame odonto-legal está diretamente relacionada com a 
qualidade e o tipo de material apresentado para confronto por isso neste 
trabalho se enfatizou a importância de um prontuário odontológico completo e 
preciso, evitando-se o uso de códigos que outros cirurgiões-dentistas possam 
não compreender, contendo inclusive os exames complementares realizados 
na consulta. 

 

Palavras-chave: Odontologia Legal, Identificação de vítimas, Peritos, Perícias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Odontologia legal ou forense é uma das técnicas importantes para 

identificação pessoal, sendo considerada uma parte essencial da autópsia forense.  

 As áreas de competência para a atuação do especialista em Odontologia Legal 

incluem: identificação humana; perícia em foro civil, criminal e trabalhista; perícia em 

área administrativa; perícia, avaliação e planejamento em infortunística; tanatologia 

forense; elaboração de autos, laudos e pareceres, relatórios e atestados; 

traumatologia odontolegal; balística forense; perícia logística no vivo, no morto, íntegro 

ou em suas partes em fragmentos; perícias em vestígios correlatos, inclusive de 

manchas ou líquidos oriundos da cavidade bucal ou nela presentes; exames por 

imagem para fins periciais; deontologia odontológica; orientação odontolegal para o 

exercício profissional e exames por imagens para fins odontolegais (OLIVEIRA et. al., 

2004). 

 Para Rezende et. al. (2007), as técnicas de Odontologia legal são 

extremamente valiosas, tanto para constatar agressões na região da cabeça e do 

pescoço conforme registros e laudos do setor de Odontologia do Instituto Médico 

Legal (IML), nos casos em que os corpos se encontram decompostos, esqueletizados, 

queimados ou mutilados, pois é comum a dentição permanecer intacta e fornecer 

informações valiosas para o processo de identificação. 

 A Odontologia Legal se preocupa em levar conhecimentos da ciência 

odontológica a serviço da justiça. A atuação do cirurgião-dentista que se dedica a esta 

área, é regulamentada pela lei 5.081/66 no território nacional. (PERES et. al., 2007). 

 A identificação humana é o processo pelo qual se determina a identidade de 

uma pessoa utilizando, para tanto, um conjunto de técnicas ou, de fato, um 

procedimento médico-legal para afirmar através de elementos antropológicos ou 



antropométricos que aquele indivíduo é ele mesmo e não outro (CALDAS et. al., 

2005). 

 Assim, o objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão de literatura onde 

foram abordadas as principais técnicas para se realizar uma perícia em Odontologia 

legal com sucesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS 

 

Realizar uma revisão de literatura das principais técnicas usadas em 

Odontologia Legal visando uma identificação com sucesso, ressaltando as 

vantagens e desvantagens de cada técnica em relação ao estado de 

conservação do corpo, seu custo e benefício e destacar a importância do 

preenchimento correto e completo dos prontuários odontológicos para que o 

Odontolegista obtenha uma identificação positiva pela comparação dos 

dados ante e pós-mortem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa através da revista de literatura objetivou transcrever sobre 

as principais técnicas de perícia em odontologia legal, a fim de obter 

informações sobre tudo que se faz necessário para o profissional de 

odontologia estar informado, e com isso conhecer como se desenvolve cada 

técnica. 

 O levantamento que serviu de base para o trabalho, foi feito através de 

consultas aos Bancos de dados disponíveis na Internet, Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Índice da Literatura Científica e Técnica da América Latina e 

Caribe (LILACS), Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), bem como ao acervo da Biblioteca de 

graduação da Universidade Estadual de Pernambuco (UPE). Foram utilizados 

30 artigos de 1991 a 2009, todos no idioma Português e um livro publicado em 

2009 em Português.  

          As seguintes palavras chaves: Odontologia Legal, identificação de 

vítimas, perito, perícias. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A Odontologia Legal ou forense é a especialidade que relaciona a 

odontologia com o direito, permitindo o fornecimento de esclarecimento ou resoluções 

de questões judiciais utilizando conhecimentos odontológicos. Estas questões podem 

estar relacionadas com as diversas áreas do direito, ações de indenização por erro 

odontológico, lides trabalhistas, processos éticos e criminais, identificação de vitimas 

de desastres, ela também trata sobre fenômenos psíquicos, físicos, químicos e 

biológicos que podem atingir o homem vivo, morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou 

vestígios resultando lesões parciais ou totais reversíveis ou irreversíveis (FERREIRA 

DA SILVA et. al., 2008). 

Segundo Placeres de Araujo, a identidade é um conjunto de caracteres que 

individualizam uma pessoa, ou uma coisa. E ainda é o processo de reconhecimento 

técnico através de comparação de um conjunto de caracteres, chegando a uma 

discussão (STEAGALL; SILVA, 1996). 

Segundo Caldas et. al. (2006), uma das grandes áreas da Odontologia Legal é 

a demarcação da individualidade, do homem vivo ou morto, animais e coisas (MELKI; 

MARTIN; SIMÕES, 2001; BARALDI et. al., 2008). Para isto utiliza métodos científicos, 

indispensáveis principalmente quando se dispõe apenas de restos humanos, 



putrefados ou carbonizados e ossadas para determinar a identidade de um 

desconhecido (CALDAS et. al., 2006). 

A perícia é a busca de provas de que a justiça precisa para esclarecer pontos 

que envolvem o acontecimento.  Para Steagall e Silva (1996) pode ser classificada de 

acordo com a matéria a ser esclarecida (agrária, contábil, odontológica, médica etc.) e 

em função da relação que existe entre o perito e o examinando (pericia direta ou 

indireta).  

As perícias diretas são aquelas nas quais o perito examina a pessoa em 

questão e emite um relatório (laudo), e as indiretas são baseadas em registros, 

relatórios, peças processuais, ou prontuários de atendimento em outros serviços, 

sendo emitido um relatório (parecer) sobre o caso em questão (CROCE; CROCE 

JÚNIOR, 1998 apud PERES et. al., 2007). 

A lei 5.081/66 possibilita ao cirurgião- dentista a capacidade atuar como perito. 

Sendo a Odontologia Legal uma especialidade odontológica, o conhecimento dessa 

área é importante tanto para o clínico como para o aluno de graduação, já que 

qualquer cirurgião-dentista poderá ser solicitado a atuar como perito (DARUGE et. al., 

1999). 

Na área Civil os tipos de perícias onde o odontolegista pode atuar são: 

ressarcimento de danos, arbitramento judicial de honorários profissionais, exclusão de 

paternidade, estimativa da idade e avaliação de equipamentos odontológicos. Na área 

Criminal o odontolegista pode atuar na identificação no vivo, no cadáver e em perícias 

antropológicas (no crânio esqueletizado). Atua também em perícias de lesões 

corporais, determinação da idade, perícias de manchas, determinação da embriaguez 

alcoólica e outros exames periciais (PERES et. al., 2007). 

4.1 Segundo Steagall e Silva (1996), as perícias são classificadas como:  



4.1.1Perícias no Fórum Cível:  

1) Ressarcimento de danos, reclamados pela parte:                                                                                 

a) os casos de responsabilidade profissional em que o elemento 

subjetivo do crime é a culpa, ou seja, quando tenha havido imperícia.                  

 b) em casos de acidente, notadamente os de trânsito em virtude de 

lesões que atingiram a face;                                                                   

c) em casos de agressões, em que a vítima sofre lesões na face com 

comprometimento dos órgãos dentários;                                              

d) em casos de erros profissionais;    

 2) Arbitramento de honorários profissionais:                                                           

a) nos casos de cobrança judicial promovida por ação de cirurgião-

dentista;                                                                                                          

b) nos casos de não adequação de trabalhos odontológicos, quando o 

paciente move ação contra o cirurgião dentista.  

3) Exclusão de paternidade 

Buco-Dentário:                                                                                                     

4)Estimativa da idade: em casos de adoção de menores;                                                                                                  

5) Avaliação de equipamentos odontológicos: em casos de lides 

contratuais; 

 4.1.2Perícias no Fórum Criminal:   

 1) Identificação:                                                                                              

 a) No vivo:                                                                                                                        

nos casos de dentadas ou mordeduras na vítima ou no agressor;                                                                                                     

nos casos de dentadas ou mordeduras em alimentos;                                         



nos casos de delinqüentes com idade não comprovada;                                   

outros casos de identificação humana;   

 b) No cadáver:                                                                                                    

Nos casos de cadáveres em adiantado estado de putrefação, em que a 

identificação dactiloscópica é impossível;                                                      

Nos casos de afogados em que as polpas digitais tenham sido 

destruídas por peixes ou outros animais;                                                   

Nos casos de cadáveres desconhecidos que dão entrada nos institutos 

Médico- legais;                                                                                                     

Nos casos de cadáveres carbonizados;                                                                    

Nos casos de grandes catástrofes em que pessoas perdem a vida de 

maneira violenta;                                                                                                 

Nos casos de dilaceração do corpo. 

c) No esqueleto (crânio)- Perícias Antropológicas: 

Espécie animal;  

Estimativa do sexo;  

Estimativa da idade;  

Estimativa da estatura;  

Estimativa do biótipo.    

 2) Lesões corporais – Perícias Traumatológicas: 

Nos casos de acidentes em que a face é atingida, provocando fraturas 

em maxilares, mandíbulas e dentes;                                                                       

 Nos casos de crimes, em que a vítima ou o agressor sofrem lesões na 

face, etc.                                                                                                                     

Em casos de erros profissionais. 



3) Determinação da idade:                                                                                                   

Nos casos de delinqüentes e vítimas sem idade comprovada.                                                                       

           4) Perícias em Manchas:                                                                                   

Em casos de diagnóstico diferencial entre manchas de saliva, esperma e 

mucosidade vaginal, etc.                                                                                              

           5) Determinação da embriaguez alcoólica:                                                   

Pelo exame da saliva.                                                                                           

 

6) Outros exames periciais 

4.1.3Perícias no Fórum Trabalhista:                                                                   

Obviamente aquelas ligadas aos infortúnios do trabalho:                                          

a) acidente – tipo que atinge a face e a boca;                                                                 

b) doenças profissionais com manifestação bucal.  

Com a revolução industrial e desenvolvimento mais recente, as pessoas ficam se 

transladando com maior freqüência. Esse fato aumentou a possibilidade de acidentes 

com vítimas fatais de diferentes nacionalidades ou localidades o que em função do 

estado do corpo após o acidente pode dificultar a identificação (SALES-PERES et. al., 

2006). 

Notadamente o papel de um odontolegista torna-se extremamente 

preponderante e valioso, nos casos de corpos carbonizados, putrefeitos ou de 

desastre de massa, principalmente quando a identificação dactiloscópica e médico-

legal estiverem bastante prejudicadas (STEAGALL; SILVA, 1996; FERREIRA DA 

SILVA et. al., 2008). 

Entre os métodos de identificação destacam-se o testemunho, a fotografia, o 

retrato falado, a tatuagem, a cicatriz e a incapacidade ou deformidade, estigma 



profissional, que tem importância apenas como auxiliar na identificação 

(STEARGALL;SILVA, 1996). 

As técnicas odontolegais aplicadas à identificação humana são métodos que 

produzem resultados plenamente confiáveis (BARALDI et. al., 2008). 

Para Caldas et. al. (2005) e Martins Filho (2006) para que um processo de 

identificação seja aplicável, é necessário que preencha cinco requisitos técnicos 

elementares: 

 Unicidade: é a condição de não se ver repetido em outro indivíduo o 

conjunto de caracteres pessoais, isto é, apenas um indivíduo pode tê-

los. Não existem duas impressões digitais iguais, nem mesmo nos 

diversos dedos de uma mesma pessoa. 

 Imutabilidade: condição de inalterabilidade dos caracteres por toda a 

existência; ou seja, são caracteres que não mudam com o passar do 

tempo.  

 Perenidade (persistência): é a capacidade de certos elementos resistir à 

ação do tempo. Por exemplo, as cristas papilares e, conseqüentemente 

os desenhos, aparecem antes do indivíduo nascer (sexto mês de vida 

intra-uterina) e só desaparece com a decomposição cadavérica. 

Também as rugosidades palatinas, que aparecem por volta do terceiro 

mês de vida intra-uterina, são absolutamente perenes. 

 Praticabilidade: é a condição que torna o processo aplicável na rotina 

pericial. Utilização facilitada pelo baixo custo, facilidade de obtenção, de 

registro, etc. A tomada das impressões digitais de um individuo é 

simples, rápida e exige um mínimo de instrumentos. 



 Classificabilidade: é a condição que torna possível guardar e achar, 

quando preciso, os conjuntos de caracteres que são próprios e 

identificadores das pessoas. Isto é, a possibilidade de classificação para 

facilitar o arquivamento e a rapidez de localização de arquivos. 

Realmente, de que valeria a técnica utilizada para identificação 

apresentar persistência, imutabilidade, individualidade, se não fosse 

possível classificar as figuras? Tanto as impressões digitais como as 

rugoscopias palatinas são passiveis de classificação, pois esta 

classificação permite a localização racional desses dados em arquivos.   

Nos casos específicos de destruição das características tradicionais de 

identificações, é o reconhecimento pelo cirurgião-dentista através da arcada dentária 

uma das técnicas mais eficientes (STEARGALL; SILVA, 1996). 

  A identificação odontolegal para a determinação da identidade de um individuo 

é, didaticamente, é dividida em três etapas: exame dos arcos dentários do cadáver, 

exame da documentação odontológica e confronto odontolegal. Na primeira etapa são 

anotadas todas as particularidades presentes nos arcos dentários do cadáver, 

relacionadas com a presença ou ausência dentárias, restaurações (faces e materiais), 

próteses, tratamentos endodônticos, patologias, anomalias, dentre outros aspectos  

(FERREIRA DA SILVA et al., 2008). 

No exame da documentação odontológica são coletadas todas as informações 

pertinentes ao tratamento efetuado ou planejado que foram anotadas pelo clínico no 

prontuário odontológico, associando-as às informações analisadas nos exames 

complementares (radiografias, fotografias, modelos, dentre outros).  

Segundo Ferreira da Silva ET AL. (2008), a última etapa é a comparação das 

informações obtidas nas duas fases anteriores, considerando o mesmo ponto de 



referência (face, dente, hemiarco) e tendo como base uma analise qualitativa e 

quantitativa das particularidades odontológicas evidenciadas.  

Os exames odontológicos para identificação humana, apesar de serem 

tradicionais, ainda são atuais e incomparáveis em alguns aspectos legais, por 

apresentar o crânio, em especial os dentes, características ímpares, tanto para a 

individualização, como a identificação de um ser (MIYAJIMA; DARUGE; DARUGE JR, 

2001). 

Um dos casos mais notórios da odontologia legal foi um incêndio ocorrido em 

uma feira beneficente, em Paris, em 1897, que vitimou 126 pessoas, a maioria, 

membros da elite parisiense. Naquele momento, para ajudar na identificação, entrou 

em cena o médico cubano Oscar Amoedo, que através da comparação dos arcos 

dentários com as informações dos cirurgiões-dentistas das vítimas, conseguiu 

identificar muitos dos corpos carbonizados (FERREIRA, 1996). 

A Odontologia Legal utiliza dados e registros dentais ante-mortem para fazer 

comparações com os pós-mortem, ou seja, com a atual situação dentária do cadáver, 

já que tanto os dentes, quanto os materiais utilizados na confecções de aparelhos 

protéticos e ortodônticos possuem grande resistência a ação de agentes lesivos 

(FRARI et. al., 2008). 

Vários acidentes aéreos tiveram a identificação das vitimas através do exame 

dentário. Vimos assim, a importância da Odontologia na identificação de vitimas foi 

destacada no acidente aéreo de 1983 da companhia Avianca, onde do total de 160 

vítimas identificadas, 74 foram por meio exclusivamente odontológico: 13 por 

radiografias, 10 por prótese parcial removível, 30 por prótese fixa e restaurações e 21 

por odontogramas. (FERREIRA, 1996; FRARI et. al., 2008). 

Ainda para Ferreira (1996), a identificação pelos arcos dentários ganhou 

destaque no Brasil ocupando os noticiários com o acidente do vôo 402 da TAM, um 



jato Fokker 100, que caiu em 1996 no bairro do Jabaquara na cidade de São Paulo 

deixando um total de 101 de mortos: 90 passageiros, 5 tripulantes e 6 moradores que 

tiveram os corpos carbonizados dificultando portanto a identificação direta. Nunca se 

falou tanto em arcada dentária ou exame de DNA. O caso do avião da TAM trouxe à 

tona a responsabilidade do cirurgião dentista em arquivar corretamente os dados 

sobre os seus pacientes, uma vez que a precisão da identificação do cadáver pelos 

arcos dentários depende da comparação com os dados ante-mortem. 

Outro ponto a ser considerado nas árcadas dentárias é a maior importância das 

diferenças em relação às semelhanças, ressaltando as peculiaridades individuais para 

a identificação de cadáveres, chamando a atenção das anomalias dentárias de 

interesse pericial e as alterações decorrente dos hábitos (SALES-PERES et. al., 

2006). 

Apesar das características dos dentes de uma pessoa mudarem no decorrer da 

vida, a presença e a posição individual dos dentes e suas respectivas características 

anatômicas, restaurações e componentes patológicos, proporcionam dados para 

comparação ante mortem e pós-mortem (SALES-PERES et. al., 2006; RODRIGUEZ-

FLORES;COLATONIO; FONSECA, 2008). 

Existem duas razões para que as características dentárias se revelem como 

fatores importantes na identificação e na criminologia.  A primeira consiste em que as 

características dentárias jamais serão as mesmas em duas pessoas tomadas ao 

acaso (DARUGE JR et. al, 2001). Se considerarmos um indivíduo que seja portador 

dos 32 dentes com cinco faces, visíveis, cada um, teremos um total de 160 faces e 

analisando-se a existência de dentes perdidos, restaurados, presença de prótese, 

morfologia radicular, defeitos ósseos, teremos vários bilhões de combinações 

garantindo, dessa maneira, uma individualidade (MAILART;FENOY-PEREIRA; 

FREITAS, 1991).  A segunda consiste no grau relativamente alto de indestrutibilidade 



dos dentes e dos materiais com que eles podem ser restaurados ou substituídos 

(DARUGE JR ET. al, 2001). 

4.2 Segundo Ferreira (1996) e Daruge Jr. et. al., (2001) os métodos rotineiros 

de identificação pessoal incluem: 

4.2.1 Reconhecimento visual de vestuário e objetos pessoais pelos 

familiares; 

4.2.2 Impressões digitais; 

4.2.3Investigação médica 

4.2.4 Investigação odonto legal 

4.2.4.1Lesões buco-dentais:  

4.2.4.2Características de dentição 

4.2.4.3Radiologia 

4.2.4.4Rugoscopia palatina 

4.2.4.5Mordedura 

4.2.4.6Superposição de imagens 

4.2.4.7DNA 

4.2.4.8Outros 

4.2.4.8.1 Associação de técnicas odontolegais com outras áreas 

4.2.4.8.2 Protocolo Pericial  

4.2.4.8.3 Prontuário Odontológico 

 

4.2.1 Reconhecimento visual de vestuário e objetos pessoais pelos familiares 

A identificação de cadáveres pelo vestuário ou pertences pessoais identificados 

por parentes pode ser valiosa, mas depende das circunstancias de conservação do 



corpo e também do tipo de acidente que o vitimou. Por exemplo, no acidente do 

Fokker 100 da TAM que resultou em corpos carbonizados, putrefados ou mutilados a 

técnica de grande valia foi a análise da arcada dentária em comparação com a 

documentação odontológica do paciente, fato que destacou então a necessidade do 

odontolegista na equipe multidisciplinar no Instituto Médico Legal (IML)(FERREIRA, 

1996).  

 

4.2.2 Impressões Digitais  

Desde que as impressões digitais se mantenham íntegras a datiloscopia é uma 

técnica eficaz, reproduzível na identificação de pessoas. Apresentam as 

características de persistência, em que as cristas papilares e os desenhos aparecem 

no sexto mês de vida intra-uterina e só desaparecem com a decomposição 

cadavérica, exceto quando há mutilação (FERREIRA, 1996).  

  Quando se tratar de cadáveres em estado adiantado de putrefação, reduzido a 

fragmentos, carbonizados ou simplesmente ossadas, onde não é possível a 

determinação pela dactiloscopia, são utilizadas outras técnicas, incluindo as técnicas 

odontolegais que ajudam na identificação do indivíduo (CALDAS et. al., 2005; 

CALDAS et. al., 2006). 

 

4.2.3 Investigação médica 

O processo de investigação da identidade pessoal, de vivos ou mortos é uma 

atividade multidisciplinar nas quais algumas técnicas como exames laboratoriais 

(sorológicos, análise do ácido desoxirribonucléico(DNA)), podem ser executadas por 

profissionais médicos, odontológicos, e outros da área da saúde. Tratando-se do 

cadáver, levado ao Instituto Médico-Legal (IML) é o médico o profissional que primeiro 



tem acesso a vítima executando a inspeção do corpo visando não só a identificação 

como a causa mortis (FERREIRA, 1996).  

 

4.2.4 Investigação Odonto Legal 

A precisão na escolha do exame a ser realizado concorrerá decisivamente para 

o sucesso da perícia no âmbito científico e legal (MIYAJIMA; DARUGE; DARUGE JR., 

2001). Considerando a atuação do odontolegista, a investigação odontolegal inclui a 

análise técnica de: 

 

4.2.4.1 Lesões buco dentais: 

Nos IML, os odontolegistas realizam diversos tipos de perícias odontológicas, 

segundo suas atribuições estabelecidas pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), 

sendo que as mais freqüentes estão relacionadas com as lesões traumáticas que 

atingem o complexo maxilo-mandibular por agressões, acidentes de trânsito, dentre 

outros fatores.  

Lesões na região peribucal, tais como fraturas faciais, lesões em tecidos 

periodontais e traumas dentários foram encontrados em mulheres vítimas de violência 

nos casos periciados no IML de Belo Horizonte, Minas Gerais, confirmando os 

resultados de outros trabalhos e ressaltando a necessidade de exames periciais mais 

cuidadoso de forma a disponibilizar informações detalhadas da violência contra mulher 

(REZENDE et. al., 2007). 

 

4.2.4.2 Características da dentição: 



Os dentes são os elementos sinaléticos mais resistentes de todos os tecidos 

que compõem o organismo humano. Além de apresentarem essa resistência aos 

agentes vulnerantes, são protegidos pelos lábios, bochechas, língua, razão pela qual, 

em casos de carbonização as características dentárias, são os únicos elementos 

encontrados (DARUGE JR et al., 2001). 

A identificação pelos dentes tem um grande papel em vítimas de violência, 

desastre, e também auxilia o cirurgião dentista na estimativa da idade apesar do 

advento do DNA e outros métodos de identificação (CALDAS et. al., 2005). 

Arbenz (1988) apud Mailart, Fenyo-Pereira, Freitas (1991) afirmaram que os 

dentes e os arcos dentários podem fornecer, em certas circunstâncias, subsídios de 

real valor para soluções de problemas médico-legais e criminológicos, de sorte a 

constituir às vezes, os únicos elementos com os quais pode contar o perito. 

Todavia, para que possam ser utilizados, é necessário que exista ficha dentária 

bem assinalada, indicando aspectos dos arcos dentários, número e identificação de 

dentes, anomalias, extrações, restaurações e próteses (MELKI; MARTINS; SIMÕES, 

2001). 

Existem duas razões para que as características dentárias se revelem fatores 

importantes na identificação e na criminologia: 

  A primeira consiste na elevada probabilidade das características dentárias 

jamais serem as mesmas em duas pessoas quaisquer.  

A segunda é o grau relativamente alto de resistência física e química do dente, 

do osso em que ele encontra fixado e dos materiais com que ele pode ser restaurado 

ou substituído (MIYAJIMA; DARUGE; DARUGE JR, 2001). 

A estrutura dental, por se tratar de um tecido mineralizado, pode ser 

identificada mesmo naqueles corpos que sofreram grandes destruições (calcinações). 



A dentística pode facilitar a identificação pelos dentes no arco dentário, uma vez que 

se conheça os tipos de materiais e características técnicas das restaurações. Por 

exemplo, pode ser possível identificar um paciente através de um primeiro molar 

superior que recebeu uma restauração de amálgama uma vez que este material é 

muito resistente (FERREIRA, 1996). 

Segundo Ferreira, 1996, podemos citar alguns materiais odontológicos expostos a 

temperaturas de 200°C a 600°C:                                                                                             

1. O cimento de silicato apresentou alteração na cor, apresentou contração acentuada, 

e houve permanência do material na cavidade;                                                                            

2. Cimento de policarboxilato apresentou alteração de cor; contração a 600°C e não 

permaneceu no local;                                                                                                                     

3. Amálgama: o material permaneceu na cavidade;                                                          

4. Resina acrílica: volatização total a 400° C;                                                                               

5. Resina composta: permanência do material na cavidade;                                               

6. Materiais de forramento: não houve nenhuma alteração.  

Se forem consideradas as anomalias dentárias, as variações de arcada, de 

oclusão, as diferenças de cor, forma, assim como as variações de trabalho de 

restauração, então o número de possibilidades se tornará realmente astronômico. 

Estudos, demonstraram que existem mais de 2 bilhões e meio de combinações 

possíveis quanto aos dentes presentes ou ausentes, faces dentárias restauradas e 

principais materiais dentários utilizados (MIYAJIMA;DARUGE;DARUGE JR, 2001). 

No exame de identificação pelos dentes, faz-se o diagnóstico diferencial entre 

dentes decíduos e permanentes e caracteres gerais dos dentes permanentes: 

anomalias de volume, de número, lesões traumáticas dos dentes  como fendas 

dentais, fraturas dentais, usuras devidas a aparelhos protéticos, desgastes devido ao 

uso de cachimbo, piteiras, produzidas por rangedores de dentes, roedores de unhas e 



geofagia, escurecimento dental dos fumantes; alterações profissionais e outros 

(FERREIRA, 1996). 

Alguns estudos que analisaram características dentárias, que podem servir 

para a estimativa da idade, do sexo, da raça e da estatura do indivíduo na hora da 

morte. Modificações anatômicas importantes com a idade são: mudanças da cor dos 

dentes, quando o esmalte branco torna-se amarelo, a reabsorção da borda alveolar, 

tanto da maxila quanto da mandíbula, deixando em evidência o colo dos dentes e às 

vezes até parte da raiz e o aumento gradativo do ângulo mandibular. A estimativa do 

sexo também é conseguida de acordo com a morfologia dos dentes. Os incisivos 

centrais superiores são mais volumosos nos indivíduos do sexo masculino que no 

sexo feminino. O diâmetro mesio-distal do incisivo central e lateral do maxilar superior 

é menor na mulher do que no homem. No sexo feminino a erupção da dentição 

permanente é mais precoce que no sexo masculino, aproximadamente 4 meses 

(SALES-PEREZ et. al., 2006). 

  As principais características raciais encontram-se nos molares. A estatura do 

individuo também pode ser calculada aproximadamente a partir das dimensões dos 

dentes pelo fato de existir uma proporcionalidade entre os diâmetros dos dentes e a 

estatura do individuo. Pelo processo de Carrera, uma técnica específica, o 

odontolegista pode determinar a altura máxima e mínima que tinha o falecido e pelo 

crânio, descobre o sexo e o grupo étnico (STALLUTO JR, 1995). 

Uma técnica alternativa para a determinação do sexo de um indivíduo 

esqueletizado biologicamente subadulto (0 a 16 anos), foi proposta utilizando dados 

métricos da dentição decídua tomadas de modelos de gessos nos quais somente 

dentes completamente e normalmente erupcionados e sem cárie, sem tratamento 

odontológico prévio ou modificações protéticas, ortodônticas foram medidos 

(MARTINS FILHO, 2006). 



A grande variabilidade dos eventos odontológicos e das alterações dentárias, 

bem como a especialidade e unicidade dessas características encontradas nas 

pessoas, nos permite afirmar que a identificação pelos dentes constitui um dos 

melhores métodos para identificação humana (DARUGE et. al., 2001). 

Apesar da disponibilidade da técnica do DNA e outros métodos de 

identificação, foram as técnicas e a metodologia dentais responsáveis pela 

identificação positiva de 92% das vítimas carbonizadas em um acidente de trem que 

ocorreu em 1997 na França (FRARI et. al., 2008). 

Nos casos de identificação de indivíduos totalmente desdentados, o 

profissional deve ter o cuidado em registrar a maior quantidade de detalhes possíveis 

sobre as particularidades anatômicas orofaciais do seu paciente e sobre os trabalhos 

protéticos efetuados, uma vez que os elementos dentários estão ausentes. 

 O registro destas informações permite que o profissional possa consultar, a 

qualquer época, que procedimentos foram executados, além de possibilitar o 

esclarecimento de quaisquer outros questionamentos relacionados com a realização 

destes tratamentos. Ainda neste contexto, deve-se considerar que existe considerável 

porcentagem de desdentados totais mesmo em países desenvolvidos. 

A importância pericial dos registros decorrentes da execução de tratamento 

protético, e a necessidade sócio-legal de se normatizar a identificação das próteses 

dentárias, foi ressaltada por meio de um relato da identificação de um corpo 

esqueletizado encontrado enterrado no quintal de uma residência (FERREIRA et al., 

2008). 

O dente é a amostra biológica de maior variedade de células, sendo composto 

de, pelo menos seis tipos celulares.  As células que compõem o tecido pulpar 

consistem de: odontoblastos, fibroblastos, células endoteliais, células nervosas 

periféricas, células mesenquimais indiferenciadas e componentes nucleados do 



sangue. O elemento dental possui quantidades suficientes de DNA para permitir a 

identificação humana no corpo da coroa, na raiz e no ápice radicular, separadamente 

(REMUALDO; OLIVEIRA, 2005). 

 

4.2.4.3 Radiologia:  

O tratamento dentário resulta em características únicas e individuais que, na 

maioria das vezes, são bem visíveis nas radiografias comuns. As radiografias são 

documentos para a identificação, pois podem fornecer evidências claras como: 

tamanho da raiz, presença de núcleo, tratamento de canal (STEAGILL; SILVA, 1996). 

Mas isto depende do processamento químico que por um ato de negligência 

profissional ou dificuldades de espaço, nem sempre é conduzido com rigor (MAILART; 

FENYO-PEREIRA; FREITAS, 1991). 

Mailart, Fenyo-Pereira, Freitas (1991) entenderam como radiografia 

tecnicamente boa aquela que tenha o máximo de detalhe e um grau médio de 

densidade e contraste. Devem-se evitar erros como “meia lua”, utilizar angulações 

apropriadas para a região de interesse para evitar imagem distorcida, o tempo de 

exposição deve ser adequado para não resultar em radiografia com superexposição 

que seria muito densa ou com subexposição resultando em uma radiografia pouco 

densa, pois tais erros podem prejudicar a interpretação do perito posteriormente. 

Com o auxílio de exames radiográficos, pode-se confirmar a identidade, visto 

que as estruturas ósseas anatômicas levam um determinado tempo para se decompor 

e sofrer alguma alteração (CALDAS et al., 2006). 

Os seguintes detalhes anatômicos podem ser usados como parâmetros: forma 

dos dentes e raízes, dentes perdidos e presente, raízes residuais, dentes 

supranumerários, atrito ou abrasão, fraturas coronárias, degrau de reabsorção de osso 



decorrente de doença periodontal, lesões ósseas, diastemas, formas e linhas das 

cavidades, cáries dentárias, tratamento endodôntico, pinos intracoroáarios, oclusão e 

próteses dentárias.  

Esta análise pode ser feita por radiografia comum, digitalizada, tomografia 

computadorizada e seios da face (CARVALHO et al. 2009). 

A radiografia dento-maxilo-facial desempenha um importante papel na 

odontologia forense. A imagem radiográfica dos dentes e dos ossos da face é um 

registro permanente destes tecidos. No caso de uma identificação de corpos, basta 

fazerem-se radiografias do corpo em questão e compará-las com as realizadas 

quando o individuo suspeito ainda era vivo (MAILART;FENYO-PEREIRA;FREITAS, 

1991). 

Assim, a técnica de identificação consiste essencialmente numa comparação 

entre radiografias tiradas em vida, arquivadas nos consultórios dentários, com as 

obtidas após a morte (GRUBER; KAMEYANA, 2001). 

 A comparação de radiografias e tomografias ante-mortem e pos-mortem aliada 

à incorporação de novas tecnologias e refinamento de técnicas, tornou-se uma 

ferramenta fundamental nos processos de identificação humana (CARVALHO et. al., 

2009). 

O exame radiográfico dos restos humanos recuperados da cena de um 

bombardeio terrorista entre judeus e argentinos em Buenos Aires em 1994, quando 

comparado com um banco de dados computadorizado com as informações ante-

mortem das pessoas faltantes facilitou extremamente o processo de identificação. 

(FRARI et. al., 2008). 

A obtenção de radiografias intra-orais de boa qualidade em pacientes vivos, em 

geral não apresenta grandes dificuldades. Entretanto, nos países nos quais houve a 



redução significativa na incidência de cáries, especialmente em países desenvolvidos, 

a identificação baseada na técnica radiográfica comum é mais difícil (GRUBER; 

KAMEYANA, 2001). 

Quando a radiografia deve ser feita em dentições de pessoas falecidas, cujos 

tecidos moles perderam a elasticidade ou se tornaram rígidos (rigor mortis), a inserção 

do filme, bem como sua retenção na posição correta entre a língua e a superfície 

lingual dos dentes, oferece freqüentemente algumas dificuldades. Esta operação 

torna-se mais complicada em corpos parcial ou totalmente carbonizados, devido à 

natureza extremamente frágil dos restos dentais. O uso de força para a introdução do 

filme pode acarretar a destruição da dentição, com perda subseqüente de informações 

cruciais (GRUBER; KAMEYANA, 2001). 

Gruber ou Kameyana (2001) citam em revisão publicada em 2001, que pouco 

depois da descoberta dos raios X a radiologia já foi utilizada na ciência forense, em 

1986 e desde então, a técnica evoluiu para a identificação completa. Com o advento 

da informática foi refinada na radiografia computadorizada que mesmo em indivíduos 

desdentados, fornece maior acuidade nas identificações inclusive na determinação da 

idade. 

As modificações relacionadas à idade dos tecidos dentários apresentam 

resultados muito bons na identificação geral. Assim, pode-se estimar a idade em 

crianças baseando-se no estudo dos estágios de desenvolvimento dos elementos 

dentários na dentição permanente, observados em radiografias panorâmicas e 

classificadas de acordo com a tabela de cronologia de mineralização dentária. Em 

relação aos adultos, pode-se estimar a idade por meio da determinação radiológica da 

redução do tamanho da cavidade pulpar, causada por deposito secundário de dentina, 

o qual é proporcional a idade do indivíduo (CARVALHO et. al.,2009). 



Para se efetuar a estimativa da idade em pessoas cujo valor questionado é a 

idade de 18 anos, torna-se necessária a associação de análises radiográficas dentária 

e óssea, pelo fato de que nesta faixa etária ainda podem ser observados os estágios 

finais de fechamento apical dos 3 molares ou término de soldadura das epífises distais 

de ulna e rádio. Em um caso pericial o parâmetro dentário utilizado foi a análise de 

formação radicular e fechamento apical dos 3 molares e foi constatado que a média 

final do fechamento apical dos terceiros molares era de 18,56 para o molar superior e 

18,66 para o terceiro molar inferior (SILVA et. al., 2008). 

 A importância das radiografias periapicais odontológicas como subsídio no 

processo de identificação humana bem como a necessidade de atuação do cirurgião-

dentista junto aos institutos médico-legais foi bem documentada em 2004 na 

identificação de uma pessoa que veio a óbito decorrente de acidente automobilístico 

seguido de incêndio (SILVA et. al., 2005). 

Ambas as radiografias intra- oral e extra prestam-se para auxiliar na 

identificação de corpos, sendo que a radiografia panorâmica fornece mais informações 

ao perito (MAILART;FENYO-PEREIRA;FREITAS, 1991). 

 

4.2.4.4 Rugoscopia palatina: 

A etimologia da palavra rugoscopia vem do grego: rughos significa rugosidade 

e “skopein” significa observação ou exame. Esse procedimento de identificação tanto 

pode aplicar-se no cadáver recente como no indivíduo vivo  

As rugas palatinas são estruturas localizadas na mucosa do palato duro, 

envolvendo papila incisiva, rafe mediana e rugas palatinas, dispostas de formas 

semelhantes às nervuras de uma folha vegetal e aparecem no terceiro mês do período 

embrionário permanecendo invariáveis durante a vida do indivíduo e inclusive 



persistindo vários dias após a morte. Na espécie humana esse conjunto de cristas é 

assimétrico enquanto em outras espécies de mamíferos é simétrico. Servem como 

meio auxiliar de identificação, pois tem uma posição privilegiada, no interior da 

cavidade oral, onde é protegida por mais tempo das variações de temperatura, 

mutilações, entre outros fatores (VANRELL, 2009). 

Existem várias formas de classificação das rugosidades palatinas e, por isso a 

mesma ganha grande importância no reconhecimento de vítimas de desastres e 

também em outras modalidades de identificação. 

Vanrell (2009) considerou quatro categorias diferentes na sistematização das 

rugosidades palatinas: 

 Tipo I: com rugas direcionadas medialmente e discretamente de trás 

para frente. 

 Tipo II: com rugas direcionadas perpendicularmente a linha mediana. 

 Tipo III: com rugas direcionadas medialmente e discretamente da frente 

para trás. 

 Tipo IV: com rugas direcionadas em sentidos variados. 

Dividiu as rugas palatinas conforme sua localização: 

 Inicial: corresponde a ruga palatina mais anterior, à direita, sempre 

representada por letra maiúscula; 

 Complementar: corresponde as demais rugas, à direita, sendo certo que 

cada papila é assinalada por um número. 

 Subinicial: corresponde à ruga palatina mais anterior, à esquerda, e 

representada, também por uma letra de forma maiúscula; 



 Subcomplementar: corresponde as demais rugas, à esquerda, em 

seqüência a subinicial, cada papila assinalada por um número 

(VANRELL, 2009). 

A colheita das amostras para a análise das rugas palatinas, tanto pode ser feita 

através de moldagem de precisão, com alginato ou com silicone ou por fotografia do 

palato com auxílio de um espelho, constituindo os resultados obtidos nos 

palatogramas. 

 Uma prova da viabilidade desse procedimento de identificação é que o Ministério 

da Aeronáutica exige a identificação da rugoscopia palatina dos pilotos como forma de 

facilitar a sua identificação em casos de acidentes aéreos.   

 

4.2.4.5 Mordedura: 

O reconhecimento rápido das mordidas, uma boa técnica de colheitas das 

impressões deixadas pela mordida e uma avaliação minuciosa de todas as evidências 

de que se dispõem são elementos essenciais para minimizar as divergências visto que 

essas lesões de mordida se alteram com o tempo, os padrões de mordidas são 

bastante variáveis e a pele não é o suporte adequado para conservar marcas de 

mordidas e nem para facilitar colheitas de impressões.  

A identificação através das marcas de mordida é semelhante ao que acontece 

com as impressões digitais e implica em três fases sucessivas: 1.Reconhecimento da 

mordida e colheita do material, por moldagem, para análise posterior. 2. Colheita de 

amostras dos suspeitos e moldagem. 3. Confronto das marcas de mordidas com as 

amostras obtidas dos suspeitos (VANRELL, 2009). 



Em estupros, é comum o criminoso morder várias partes do corpo da vítima, 

deixando impressões dentárias ou labiais. Em todos os casos, é fundamental uma 

ficha odontológica do examinado (STALLUTO JR, 1995). 

Marcas de mordidas sobre objetos inanimados (frutas, queijos etc ) devem ser 

fotografadas e feita a moldagem das impressões das mordidas usando material de 

moldagem de precisão (VANRELL, 2009). 

Silva e colab. (1989) apud Mailart, Fenyo-Pereira, Freitas (1991) elucidaram um 

caso de latrocínio seguido de homicídio devido a marcas de dentadas deixadas em 

pedaços de goiabada e queijo.  

A análise das mordidas não é um trabalho para amadores e sim para técnicos 

com habilidade nos procedimentos periciais. É necessário lembrar que antes de 

qualquer procedimento mais complexo ou sofisticado a observação morfológica, 

cuidadosa das marcas da mordida é via de regra, o procedimento que dá melhores 

resultados devido ao grande número de características individuais que aparecem nas 

peças dentais e que determina o caráter pessoal de cada mordida (VANRELL, 2009). 

Entretanto, quando essas características não produzem resultados 

satisfatórios, a análise de DNA obtido nas células presentes na mucosa oral e 

coletadas no suporte em que foi deixada a mordedura consiste numa etapa importante 

para a determinação da identidade do indivíduo que produziu este vestígio (BARALDI 

et. al., 2008). 

 

4.2.4.6 Superposição de imagens: 

A identificação humana por meio da superposição das imagens do crânio e das 

fotografias de pessoas suspeitas apresenta segurança satisfatória, podendo ser 

aplicado em conjunto com os métodos tradicionais de identificação ou quando do 



impedimento do uso da arcada dentária. Apesar de ser um método valioso na 

contribuição pericial, ele não deve ser utilizado isoladamente, como prova de fim 

(DARUGE et al., 1999). 

Fotografias, quando disponíveis, possibilitam a evidenciação comparativa de 

inúmeras características e peculiaridades anatômicas que podem ser detalhadas, 

descritas e comparadas com o cadáver ou esqueleto, como por exemplo: aspectos 

qualitativos e quantitativos dos dentes, análises de inclinação e posição dentária, 

coloração e tonalidade dos dentes e trabalhos odontológicos, aspectos anatômicos 

das restaurações e próteses dentárias, tipo de rebordo ósseo alveolar, além de tecidos 

moles (MIAYJIMA; DARUGE; GARUGE JR, 2001). 

No Brasil a técnica de superposição de imagens fotografia-crânio, foi utilizada 

pela primeira vez, em 1985, para identificar a ossada do nazista Josef Mengele. 

Também com essa técnica foi relatada a identificação do teatrólogo de nome G.G., 

encontrado nas águas do rio Jacaré, na região de brotas, estado de São Paulo 

comparando-se a fotografia fornecida pela família com o crânio do indivíduo. Em outro 

caso clínico, a superposição computadorizada de imagens entre fotografias-crânio, 

complementada com exames de DNA possibilitou a identificação de duas crianças 

desaparecidas. Os resultados demonstraram coincidências perfeitas entre as 

estruturas anatômicas do crânio com as das respectivas fotos das pessoas suspeitas 

(DARUGE et. al., 1999). 

 Apesar da margem de segurança que a técnica oferece, existe a possibilidade 

de se obter um resultado falso dependendo da qualidade da fotografia, das condições 

físicas e antropológicas do crânio encontrado e da técnica empregada a qual depende 

de equipamentos especializados e programas de computação, aliados com a 

utilização de conhecimentos de antropologia, Medicina legal e Odontologia Legal. 



O advento da informática e o avanço tecnológico dos equipamentos de imagem 

e vídeo possibilitaram o estudo e a metodizacão da técnica pela mixagem das 

imagens da fotografia e do crânio da pessoa a ser identificada.  

 

4.2.4.7 DNA: 

Com os avanços da biologia molecular, cada vez mais a análise do DNA em 

amostras forenses é utilizada nos processos de identificação humana. 

Em cenas de crimes a análise de DNA é uma das principais técnicas para 

investigação criminal podendo ser aplicada em situações como a identificação e 

vinculação do suspeito ao crime, como também na distinção de crimes isolados de 

crimes em série. Um aspecto importante é a possibilidade de inocentar pessoas 

falsamente acusadas. Comparando-se o DNA de restos mortais de uma determinada 

vítima com seus supostos parentes biológicos é possível estabelecer os laços 

familiares (CALDAS et. al., 2006). 

A identificação através de DNA é sem dúvida alguma o método mais confiável, 

entretanto seu alto custo e a dificuldade de localizar parentes próximos  que possam 

ser utilizados para estabelecer vínculo genético com a vítima, limitam a sua utilização 

na identificação pessoal. Em situações nas quais ocorre incêndio, explosões, que 

restringem a recuperação de informações a partir de restos mortais, os dentes 

apresentam-se como material eletivo para análise de DNA (FRARI et. al., 2008). 

A polpa dentária é uma excelente fonte de DNA, encontra-se no interior de um 

arcabouço mineralizado e pode ser recuperada para extração do DNA com o uso de 

limas endodônticas. O esmalte e o cemento protegem a cavidade pulpar e a raiz da 

invasão de bactérias, assim como a alta concentração de hidroxiapatita na dentina 



aumenta a estabilidade do DNA recuperado a partir de dente (REMUALDO; 

OLIVEIRA, 2005). 

Isto evidencia a necessidade da presença do odontolegista na equipe de DNA forense 

devido ao caráter multidisciplinar da atividade pericial (BARALDI et. al,. 2008). O 

volume de tecido pulpar de um dente permanente é, em média, aproximadamente 0,02 

centímetros cúbicos. Os terceiros molares superiores apresentam volume de cerca de 

0,023 cc e os molares inferiores de 0,31 cc (REMUALDO; OLIVEIRA, 2005). 

 Na Odontologia Legal, não há uma uniformização dos protocolos a serem 

empregados na extração do DNA a partir de dentes submetidos ao calor nem se tem 

claro qual a possibilidade de recuperação de DNA desses dentes.  

O estudo comparativo de três métodos de extração de DNA (orgânico, 

isopropanol/acetato de amônia e sílica) em dentes submetidos ao calor evidenciou que 

o método isopropanol/acetato de amônia conferiu melhores resultados. Concluiu 

também que mesmo no elemento dental submetido a altas temperaturas (500ºC e 

600ºC pelo período de 60 minutos), é possível proceder-se a identificação humana por 

meio da análise do DNA (REMUALDO et. al., 2005). 

Para garantir a fidelidade do exame do DNA é necessário identificar de quem 

são os restos mortais a serem exumados para a coleta de material biológico destinado 

principalmente para a determinação do vínculo genético (MELKI; MARTINS; SIMÕES, 

2001). 

A extração de DNA pós-mortem têm sido feita também em manchas de 

sangue, pêlos, sêmem, ossos. (MELKI; MARTINS; SIMÕES, 2001), em amostras 

forenses contendo saliva (envelopes, mordaças, esfregaço bucal e cigarros). O 

esfregaço bucal foi utilizado, conforme divulgado na imprensa mundial para 

identificação de Saddam Hussein em 2003 (REMUALDO; OLIVEIRA, 2005). 



Existem alternativas envolvendo análise de DNA, como a técnica de 

polymerase chain reaction - reação em cadeia pela polimerase  (PCR) que é aplicada 

em alguns casos em que a polpa dentária serve como material de identificação. 

Basicamente comparam-se os alelos dos fragmentos achados nas células pulpares do 

cadáver com os alelos de cabelos ou células presentes nos pertences do indivíduo ou 

com alelos dos familiares para estabelecer uma conexão genética ( SALES-PEREZ et. 

al., 2006). 

 

4.2.4.8 Outros: 

4.2.4.8.1 Associação de técnicas odontolegais com outras áreas 

Algumas vezes a identificação positiva da vítima requer a associação de 

técnicas odonto legais com exames antropológicos. A configuração dos seios frontais 

é única para cada indivíduo e sua observação é uma técnica bem estabelecida em 

antropologia forense. Variações em tamanho, forma, simetria, bordas externas, 

presença e número de septos e células são comparadas usando radiografias frontais 

ante e após a morte (SILVA et al., 2008). 

 Mensurações do crânio, análise qualitativa das características da mandíbula e 

do aspecto da primeira vértebra cervical, mensurações no fêmur, são utilizadas para 

determinação do sexo. Para a investigação da raça são analisadas as mensurações 

no crânio em conjunto com as mensurações da clavícula e do úmero. Na estimativa da 

estatura são realizados estudos somatométricos no úmero, rádio, fêmur e tíbia 

(CALDAS et al., 2006). 

Os dentes, assim como todo o remanescente esquelético, sofrem alterações 

“post-mortem” devidas a fatores físico-químicos relacionados ao processo de 

putrefação, ou à ação de agentes biológicos pela infiltração de fungos ou bactérias 



sendo consenso que a presença de fungos é um indicativo que o material não tem 

origem recente. Foi demonstrado que as condições físico-químicas do meio ambiente 

do local do enterramento afeta os resultados, embora a presença de fungos sempre 

denote que o material não possui origem recente e possivelmente tem interesse 

arqueológico (OLVEIRA et. al., 2004). 

A interação entre a odontologia legal e a arqueologia tem como objeto comum 

a identificação e caracterização morfológica do material dentário para fins de 

reconstituição da dieta, de hábitos culturais, do cálculo da idade ou pode visar à 

identificação civil ou criminal (PERES et. al., 2007). 

Os cadáveres levados ao IML são examinados, inicialmente, pelo médico-

legista de plantão, que após os exames de praxe e da confecção do laudo para 

obtenção da causa mortis, encaminha-os, havendo necessidade para o laboratório de 

antropologia forense, onde ocorrem as enucleações dos maxilares superior e inferior, 

os quais são limpos e preparados para a submissão de exames radiográficos e demais 

exames necessários (PARANHOS et. al., 2009). 

A necropsia da cavidade bucal é uma técnica cirúrgica realizada pelo 

odontolegista para facilitar o estudo buco-dental em determinados tipos de cadáveres 

que requerem identificação (GUTIERREZ; DARUGE, 1998). 

A técnica de necropsia da cavidade bucal pode ser realizada de duas formas. A 

primeira técnica consiste em realizar uma incisão, desde a comissura labial até o 

tragus do pavilhão auricular, em ambos os lados da face. Os tecidos são rebatidos em 

forma de livro aberto com ajuda de separadores metálicos, até se expor as maxilas e 

mandíbula, realizando-se posteriormente cortes ao nível do fundo de saco. Em 

determinados casos está indicada a remoção da mandíbula, assim como realizar 

cortes ao nível das articulações temporomaxilares para facilitar a tomada de modelos 

de estudo, radiografias e fotografias. Recomenda-se esta técnica para cadáveres 



carbonizados. A segunda variante, mais conservadora é recomendada em cadáveres 

com rigidez cadavérica e cadáveres mumificados (GUTIERREZ; DARUGE, 1998). 

Ainda segundo Gutierrez, Daruge (1998), a condição da boca: os detritos, 

sangue ou terra, devem ser retirados utilizando escova dental, sabão e água, e 

tomadas as radiografias de cada etapa da operação. Todas as superfícies dos dentes 

devem ser examinadas após a limpeza, anotando-se a maneira em que os dentes 

ocluem, a distribuição, cor, e tipo de manchas, que podem sugerir o uso de tabaco, 

bebidas ou medicamentos. Deve-se observar se existe mobilidade de fratura de alguns 

dos dentes ou das mandíbulas, indicando algum traumatismo e inspecionar as 

margens cervicais dos dentes, que indica a presença de coroas de porcelana ou 

acrílicas. Deve-se tomar cuidado durante a investigação para evitar deslocamento de 

obturações perdidas ou danificadas pelo calor excessivo. 

 

4.2.4.8.2 Protocolo pericial: 

Visto que não existe um protocolo oficial apesar de existirem vários protocolos 

periciais citados na literatura nacional e internacional Frari et. al., (2008) propuseram 

um protocolo ideal para o odontologista seguir nos exames técnicos periciais dos 

desastres em massa. 

Comparado com o protocolo em odontologia forense e prática, proposto por 

Vanrell (2009), observamos poucas diferenças. 

Protocolo de Trabalho em Odontologia Forense e Prática 

 FRARI et aL(2008)  VANRELL (2009) 

1. examinar os ossos e o conjunto 

que o acompanha da forma 

1. examinar e fotografar os ossos e o 

conjunto que o acompanha da qual 



como foram encaminhados; foram encaminhados; 

2. fotografar todo o conjunto, se 

atendo em todos os detalhes e 

registrando-os; 

2. reexaminar e fotografar novamente 

após a limpeza do crânio; 

3. dissecação que permita a 

visualização da cavidade oral e 

a obtenção de radiografias 

(absolutamente necessário em 

cadáveres carbonizados) 

     3. colar e reconstituir ossos        

fraturados de interesse na perícia; 

4. após a limpeza do crânio, 

examinar e fotografar 

novamente 

4. usar metodologias morfológicas ou 

qualitativas e métricas ou quantitativas no 

diagnóstico dos dados biotipológicos; 

5. colar e reconstituir ossos 

fraturados de interesse na 

perícia 

5. conhecendo os nomes de 

desaparecidos provavelmente com o 

desastre, obter da família dados 

porventura de interesse para a perícia: 

prontuário odontológico, fotos, 

radiografias de crânio, etc... 

6. usar de metodologias 

morfológicas ou qualitativas e 

métricas ou quantitativas para 

investigação diagnóstica dos 

dados biotipológicos; 

6. buscar dados, lesões ósseas ou sinais 

no crânio que ajudem a estabelecer a 

causa mortes, médica quando possível; 

7. no crânio devem ser buscados 7. realizar exame clínico odontológico 

pormenorizado, registrando em ficha 



dados, lesões ósseas ou sinais 

que possam ajudar no 

estabelecimento da causa 

morte 

própria; 

8. obter junto das famílias das 

vítimas e de seus cirurgiões-

dentistas, prontuários 

odontológicos, radiografias, 

modelos de gesso, fotografias e 

etc... 

8. realizar em loco, radiografia 

panorâmica e radiografias periapicais das 

peças existentes; 

9. exame radiográfico incluindo: 

radiografia simples do crânio 

em norma fronto lateral, 

radiografia panorâmica e 

radiografias periapicais; 

9. identificar e relacionar todos os 

trabalhos de dentística e de prótese que 

se encontrarem na arcada dentária; 

10. exame clínico dos arcos dentais 

superior e inferior; 

10. realizar moldagens de precisão de 

ambos os arcos superior e inferior e 

montá-los no articulador, para fazer todos 

os exames necessários e possíveis; 

11. registrar os achados no exame 

clinico pós mortem tanto por 

fotografia de aproximação como 

através de um odontograma 

que deve ser realizado por três 

profissionais consecutivos; 

11. buscar, toda vez que necessário 

auxilio fora, em universidades ou em 

empresas de tecnologia de ponta quando 

necessário; 



12. exame especial de tratamento 

odontológico que tenham sido 

realizados como restaurações 

diretas e indiretas, próteses 

fixas ou móveis, implantes, 

etc... 

12. guardar material ósseo e dentário, 

para eventual exame de DNA; 

13. quando se dispuser de 

microcomputador, arquivar 

todos os dados pos-mortem, 

para facilitar comparações com 

os dados ante-mortem; 

13. montar laudo com linguagem clara e 

explicativa, ilustrando com fotografias, 

croquis e gráficos no numero necessário 

mas sem excesso; 

14. realizar moldagens do arco 

superior e inferior em 

articulador; 

14. esclarecer as metodologias 

empregadas; 

15. todo material ósseo e dentário 

deverá ser armazenado, para 

caso haja necessidade de se 

realizar um exame de DNA; 

15. apontar coincidências e discordâncias 

que levem a conclusões justificadas e 

consistentes; 

16. efetuar a comparação dos 

dados obtidos pós-mortem com 

os elementos históricos ante-

mortem, buscando 

compatibilizar ou 

incompatibilizar cada elemento; 

16. não esquecer que em laudos 

antropológicos e Odontologia Legal não 

há pressa. 



17. definição do método de 

comparação a ser utilizado 

 

18. aplicação de sua metodologia;  

19. descrição dos métodos 

utilizados; 

 

20. elaboração de laudo com suas 

conclusões baseado nos 

resultados obtidos (realizado 

por um perito odontolegista) 

 

 

4.2.4.8.3 Prontuário odontológico 

Portanto, nunca é demais enfatizar a importância de um prontuário 

odontológico completo e preciso, evitando-se o uso de códigos que outros cirurgiões-

dentistas possam não compreender. A ficha clínica deve conter inclusive os exames 

complementares realizados, como radiografias anexadas e arquivadas, módulos de 

gesso dos arcos superior e inferior, se houver, para que em uma eventualidade 

possam ser utilizados num processo comparativo de identificação.  

Não há orientação por parte da legislação de que o profissional deva 

permanecer com a documentação do paciente após o término do tratamento. 

Ressalta-se que toda e qualquer documentação pertence ao paciente, sendo a melhor 

conduta a sua devolução ao termino do tratamento, por meio de recibo discriminado e 

assinado por ele (PARANHOS et. al., 2009). 

Paranhos et. al., (2009) os odontolegistas são responsáveis pela interpretação 

dos prontuários fornecidos pelos cirurgiões-dentistas das supostas vítimas, porém não 



raramente encontram dificuldades na obtenção de parâmetros comparativos que 

possibilitem atuar com maior grau de acerto no momento da identificação.  

Tattersall (1947) apud Mailart, Fenyo-Pereira, Freitas (1991), enfatizou a 

importância de uma boa documentação do tratamento realizado em cada paciente e 

recomenda que os registros dos tratamentos executados sejam realizados de forma 

padronizada para fins legais, pois cada dentista, em cada país, tem uma forma 

particular de descrever os serviços realizados na cavidade bucal de seus pacientes.  

A principal dificuldade com que os odonto-legistas têm se deparado durante 

décadas são as falhas cometidas por parte dos cirurgiões-dentistas de todo o mundo, 

principalmente no que tange à manutenção de registros legíveis, compreensíveis, 

existindo até um certo desleixo por parte dos mesmo o que impossibilita a comparação 

(MIYAJIMA;DARUGE;DARUGE JR, 2001). 

Além das anotações executadas pelo cirurgião dentista nas fichas dos seus 

pacientes, o profissional tem outro recurso de grande valor para a documentação dos 

tratamentos realizados: a radiografia (MAILART, FENYO-PEREIRA, FREITAS, 1991).  

Erros no preenchimento dos prontuários: 

 Falta de anotações em dois odontogramas (pré e pós tratamento) 

 Quais faces dos dentes foram restauradas (tamanho das restaurações) 

 Tipo de material usado 

 Falta de informação, pressa ou mesmo descaso de alguns profissionais 

Em um total de 32 laudos periciais emitidos no IML de Santo André –São Paulo 

(SP) durante os anos de 2000 a 2007, apenas 37,50% foram identificados, dos quais 

66,67% o foram em razão da existência do prontuário odontológico. Isto demonstra a 

sua relevância clínica e pericial e justifica o registro de mais informações dos 



pacientes tratados, que pode levar a uma taxa mais alta de identificação do cadáver 

(PARANHOS et. al., 2009). 

Na identificação odonto legal não se pode estabelecer um número mínimo de 

pontos para que um indivíduo seja identificado positivamente. Por exemplo, a 

obtenção de 11 pontos relevantes de coincidência, confrontando as informações 

presentes na documentação dentária com as particularidades odontológicas do 

cadáver, foram suficientes para afirmar com fundamento técnico - cientifico que o 

corpo encontrado no veiculo era realmente pertencente a pessoa desaparecida 

(RODRIGUEZ-FLOREZ; COLANTONIO; FONSECA, 2008).  

Na identificação de restos mortais as técnicas odonto legais em relação ao exame 

de DNA têm as vantagens de baixo custo, facilidade e rapidez na aplicação e 

confiabilidade dos resultados obtidos. 

Nunca é demais portanto, a conscientização dos cirurgiões-dentistas sobre a 

importância do correto preenchimento e arquivamento das peças que compõem a 

documentação odontológica, uma vez que, além da importância clínica, elas podem 

fornecer esclarecimentos relevantes a justiça (CALDAS et. al., 2005; RODRIGUEZ-

FLOREZ; COLANTONIO; FONSECA, 2008). 

Na opinião de Steagall; Silva (1996), é de fundamental importância que todos os 

profissionais preencham com devido cuidado a ficha odontológica de seus pacientes 

com especial atenção aos tipos de materiais e características técnicas das 

restaurações, para que numa eventualidade de seus pacientes sofrerem um acidente 

com calcinação uma vez publicada pelo perito a ficha odontológica dos corpos 

carbonizados, possa o profissional de pronto proceder a identificação.  

O registro nos odontograma dos eventos odontológicos encontrados nos arcos 

dentários do cadáver e das fichas clínicas fornecidas pelos profissionais que 

atenderam a pessoa suspeita, permite uma análise comparativa entre essas 



características odontológicas, objetivando a identificação absoluta do cadáver 

(DARUGE JR. et al., 2001). 

Atualmente, por recomendação e orientação do Conselho Federal de Odontologia, 

a ficha clínica deve ser substituída ou ampliada por um prontuário odontológico, por 

este último constituir um documento mais completo e com maior possibilidade de 

registros de informações decorrentes do tratamento odontológico (SILVA et al., 2005). 

Sognnaes e Stron realizaram a identificação definida nos achados odontológicos 

de Adolf Hitler, utilizando-se de registros efetuados pelos cirurgiões-dentistas militares 

alemães que o atenderam e comparando os mesmos com os odontogramas 

realizados nos restos mortais à ele atribuídos (DARUGE JR. et al.,2001).  

Para o odontolegista  notar as coincidências dos eventos odontológicos e das 

alterações dentárias, bem como de todas as características possíveis de serem 

comparadas a fim de se determinar o maior número de pontos de coincidências,é 

necessário seguir as seguintes etapas no processo de identificação (DARUGE JR. et 

al.,2001). 

A: Registro, no odontograma, dos eventos odontológicos e das alterações dentárias 

observados nos arcos dentários do cadáver, diferenciando-se os dentes decíduos dos 

permanente.  Anotar, as anomalias de volume, de número, de forma e de estrutura, de 

posição, de localização, de erupção, fraturas fisiológicas e intencionais, desgastes 

fisiológicos, patológicos, intencionais e habituais, preparos profissionais, alterações 

cromáticas, depósitos calcáreos e manchas.                                                        

 B: Registro dos dentes íntegros encontrados nos arcos dentários do cadáver, 

diferenciando-se os dentes decíduos dos permanentes.                         



C: Registro dos dentes ausentes e respectivos alvéolos íntegros (extração pós-

mortem) ou com cicatrização parcial ou total observados nos arcos dentários do 

cadáver.                                                                                                

D: Registro das próteses encontradas nos arcos dentários do cadáver.              

E: Registro, no odontograma, dos eventos odontológicos e alterações dentárias 

observadas nas fichas clínicas pelos profissionais que atenderam o desaparecido 

(suspeito).                                                                                          

F: Registro das imagens radiográficas observadas nas radiografias periapicais 

fornecidas pelos profissionais que atenderam o desaparecido (suspeito), quando 

existentes. Torna-se indispensável à tomada de outras radiografias periapicais das 

mesmas regiões do cadáver em angulações semelhantes às radiografias 

apresentadas aos peritos, a fim de ser realizado um estudo comparativo. 

G: Registro das características dos modelos de gesso fornecidos pelos profissionais 

que atenderam o desaparecido (suspeito), quando existentes. Cada modelo deve ser 

analisado de forma minuciosa, tomando-se as medidas de cada dente, dos espaços 

entre os mesmos, suas posições, caracteres sinaléticos existentes, dados estes que 

serão comparados com aqueles tomados diretamente nos arcos dentários do cadáver. 

H: Análise comparativa de todos os elementos sinaléticos encontrados no cadáver 

com aqueles observados nas fichas clínicas.                                        

 Nos últimos anos, vem-se avolumando o número de perícias odontológicas, 

seja com a finalidade de identificação de pessoas em sinistros de grande porte 

(incêndios, desastres aéreos, latrocínios, etc) ou em acusações de tratamentos 

odontológicos mal realizados ou em casos de fraudes de seguros (MAILART; FENYO-

PEREIRA; FREITAS, 1991). 



O prontuário odontológico segundo normas e padrões do Conselho Federal de 

Odontologia (CFO) apresentadas em 1992 deve conter informações referentes à 

identificação do paciente, sua história clínica, exames clínicos e complementares, tais 

como radiografias, modelos de estudo, fotografias, além do plano e evolução do 

tratamento. O cirurgião-dentista deve colocar também na ficha do paciente, traços 

característicos, como sinais sinaléticos (de nascença) ou outros, a evolução clínica do 

tratamento, radiografias, fotografias do paciente, bem como as cópias de receitas e 

atestados (SALES-PERES et. al., 2006;PARANHOS et al., 2007). 

Durante todo o tratamento o cirurgião dentista deve estabelecer uma relação 

de confiança e amizade com os pacientes, sempre informando e sendo transparente 

nas ações, além de manter um prontuário completo e exame clínico detalhado com 

informações sempre atualizadas e organizadas. Estas são as melhores condutas para 

se evitar qualquer tipo de complicação futura (PARANHOS et al., 2007). 

A importância do prontuário odontológico atualizado e completo é, portanto 

fator decisivo nos casos de identificação humana, viabilizando o tempo e o custo do 

trabalho, evitando exames como o DNA (CALDAS et al.,2005). 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Desde os tempos mais remotos tem-se procurado descobrir um meio seguro de 

identificação para reconhecer, evitar ou descobrir erros e, ao mesmo tempo, impedir 



trocas, alterações, mudanças ou substituições de nomes ou de pessoas. A história 

registra verdadeiros dramas familiares e judiciários surgidos em conseqüência da falta 

de um registro eficiente de elementos identificadores (MARTINS FILHO, 2006). 

Os métodos tradicionais de identificação humana incluem a antropometria, 

impressões digitais, determinação do sexo, estimativa de idade, mensuração de peso 

e diferenciação de grupos sangüíneos. 

Com a revolução industrial e o progresso, as pessoas ficam se transladando 

com maior freqüência. Esse fato aumentou a possibilidade de acidentes com vítimas 

fatais de diferentes nacionalidades ou localidades o que em função do estado do corpo 

após o acidente pode dificultar a identificação (SALES-PERES et al, 2006). 

A Odontologia Legal é uma especialidade odontológica e o conhecimento 

dessa área é importante tanto para o clínico como para o aluno de graduação pois 

como já foi visto, a lei 5.081/66 confere ao cirurgião- dentista a capacidade de atuar 

como perito odontólogo. (MARTINS FILHO, 2006;VANRELL, 2009). 

É importante desmitificar a noção de que a Odontologia Legal é somente a 

Odontologia dos mortos, pois esta é apenas uma das partes que compõem a 

Odontologia Legal, fazendo-se necessário divulgar as aplicações da odontologia na 

investigação e identificação de pessoas vivas. 

Nos IML, os odontolegistas realizam diversos tipos de perícias odontológicas, 

segundo suas atribuições estabelecidas pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), 

sendo que as mais freqüentes estão relacionadas com as lesões traumáticas que 

atingem o complexo maxilo-mandibular por agressões (principalmente na violência 

contra a mulher) acidentes de trânsito, dentre outros fatores (REZENDE et. al., 2007). 

Notadamente o papel de um odontolegista torna-se extremamente 

preponderante, e valioso, em catástrofes de grandes proporções, acidentes de tráfego, 



ou outro meio que altere significativamente os tecidos moles (SILVA et. al., 2005), nos 

casos de ossadas, corpos carbonizados, putrefeitos, principalmente quando houve 

destruição das características tradicionais de identificações (MIYAJIMA; DARUGE; 

DARUGE JR, 2001). 

O perito deve ter entendimento de que a identificação odonto-legal baseia-se 

numa coletânea de dados, para que o somatório de pontos coincidentes sirva de 

sustentáculo técnico inquestionável. Entretanto não se pode estabelecer um número 

mínimo de pontos para que o indivíduo seja identificado positivamente. Por exemplo, 

foi relatado que 11 pontos relevantes de coincidências foram suficientes para afirmar 

com fundamento técnico-científico que o corpo carbonizado encontrado em um veículo 

era realmente pertencente a pessoa desaparecida (RODRIGUEZ-FLORES; 

COLANTONIO;FONSECA, 2008). 

A precisão na escolha da técnica a ser utilizada concorrerá decisivamente para 

o sucesso da perícia no âmbito científico e legal (MIYAJIMA; DARUGE; DARUGE JR, 

2001). A identificação odontolegal através da arcada dentária é uma das técnicas mais 

eficientes (STEAGILL; SILVA, 1996; MELKI; MARTINS; SIMÕES, 2001) e em relação 

ao exame de DNA, tem as vantagens de baixo custo, facilidade e rapidez na aplicação 

e confiabilidade dos resultados obtidos. 

  A sua desvantagem são as falhas cometidas por parte dos cirurgiões dentistas 

de todo o mundo, principalmente na manutenção de registros legíveis, compreensíveis 

que tem dificultado e em alguns casos até impossibilitado a comparação,dos registros 

ante-mortem e pós- mortem  para a identificação da vitima (CALDAS et al., 

2005;PARANHOS et al., 2007).  

A grande variabilidade dos eventos odontológicos e das alterações dentárias, 

bem como a especialidade e unicidade dessas características encontradas nas 

pessoas, nos permite afirmar que a identificação pelos dentes constitui um dos 



melhores métodos para identificação humana (DARUGE JR et al.,2001). Mas isto 

requer que exista uma ficha dentaria completa indicando todas as particularidades 

anatômicas, anomalias, extrações, restaurações, próteses 

(MELKI;MARTINS;SIMÕES,2001). 

Estudos de estatística, demonstraram que existem mais de 2 bilhões e meio de 

combinações possíveis quanto aos dentes presentes ou ausentes, faces dentárias 

restauradas e principais materiais dentários utilizados(MIYAJIMA;DARUGE;DARUGE 

JR, 2001). 

Isto evidencia a enorme responsabilidade do cirurgião dentista em arquivar 

corretamente os dados sobre seus pacientes uma vez que a precisão da identificação 

do cadáver pelos arcos dentários depende da comparação com os dados ante-mortem 

(FERREIRA, 1996;DARUGE JR et. al., 2001). 

As radiografias são documentos preciosos na identificação, pois podem 

fornecer evidências claras como: tamanho da raiz, presença de núcleo, tratamento de 

canal(STEAGILL;SILVA, 1996; GRUBER;KAMEYAMA,2001).  

Neste sentido algum autores citam que a radiografia em dentições de pessoas 

falecidas, cujos tecidos moles perderam a elasticidade ou se tornaram rígidos (rigor 

mortis), oferece dificuldades para a inserção do filme, bem como sua retenção na 

posição correta entre a língua e a superfície lingual dos dentes. E torna-se mais 

complicada em corpos parcial ou totalmente carbonizados, devido à natureza 

extremamente frágil dos restos dentais, sendo desaconselhado o uso de força para a 

introdução do filme, pois pode acarretar a destruição da dentição, com perda 

subseqüente de informações cruciais (GRUBER;KAMEYAMA,2001; MARTINS 

FILHHO, 2006). 



A vantagem dessa técnica é que as estruturas ósseas anatômicas levam um 

determinado tempo para se decompor e sofrer alguma alteração (CALDAS et. 

al.,2006).  

A importância das radiografias periapicais odontológicas foi bem documentada 

em 2004 na identificação de uma pessoa que veio a óbito decorrente de acidente 

automobilístico seguido de incêndio o que evidenciou mais uma vez a necessidade do 

odontolegista como integrante no IML (SILVA et. al., 2008). 

Para Paranhos et. al. (2009), a rugoscopia palatina  é uma técnica auxiliar de 

identificação na qual a colheita para análise das rugas palatinas localizadas no palato 

duro pode ser feita através de moldagem de precisão com alginato ou com silicone ou 

por fotografia do palato com o auxílio de um espelho, constituindo os resultados 

obtidos nos palatogramas. 

 Para que esta técnica possa ser utilizada é necessário que os palatogramas 

sejam conservados nos arquivos de identificação como se faz atualmente com as 

impressões digitais. Uma prova da viabilidade desse procedimento de identificação é 

que o Ministério da Aeronáutica exige a identificação da rugoscopia palatina dos 

pilotos como forma de facilitar a sua identificação em casos de acidentes aéreos. O 

uso da mordedura para identificação depende do reconhecimento rápido das 

mordidas, uma boa técnica de colheita das impressões deixadas pela mordida e uma 

avaliação minuciosa de todas as evidências de que se dispõe a fim de minimizar as 

divergências (PARANHOS et. al., 2007; PARANHOS et. al., 2009).  

A dificuldade do uso dessa técnica é que as lesões de mordida se alteram com 

o tempo, os padrões são bastantes variáveis e a pele não é o suporte adequado para 

conservar marcas de mordidas nem para facilitar colheitas de impressões.  



A identificação através da boca se baseia nos dados existentes tanto na ficha 

odontológica e nas radiografias obtidas, como nas fotografias dos arcos dentários em 

que podem ser empregadas as superposições.  

A superposição das imagens do crânio e das fotografias de pessoas suspeitas  

apresenta segurança satisfatória, podendo ser aplicado em conjunto com os métodos 

tradicionais de identificação ou quando do impedimento do uso da arcada dentária. 

Apesar de ser um método valioso na contribuição pericial, ele não deve ser utilizado 

isoladamente, como prova de fim (DARUGE et. al., 1999). 

  Tal como na técnica de radiologia, existe a possibilidade de se obter um 

resultado falso dependendo da qualidade da fotografia. Também influencia no 

resultado as condições físicas e antropológicas do crânio encontrado e a técnica 

empregada, que depende de equipamentos especializados e programas de 

computação, aliados com a utilização de conhecimentos de antropologia, medicina 

legal e odontologia legal. 

Apesar de ser sem dúvida alguma o método mais confiável, a identificação 

através de DNA é dispendiosa, depende da localização de parentes próximos que 

possam ser utilizados para estabelecer vinculo genético com a vítima a ser identificada 

(RODRIGUEZ-FLORES; COLANTONIO; FONSECA, 2008; PARANHOS et. al., 2009). 

Em situações nas quais ocorre incêndio, explosões, que restringem a 

recuperação de informações a partir de restos mortais, os dentes apresentam-se como 

material eletivo para análise de DNA (FRARI et. al., 2008). Apesar de não haver 

uniformização dos protocolos a serem empregados na extração do DNA a partir de 

dentes submetidos ao calor nem se ter claro qual a possibilidade de recuperação de 

DNA nesses dentes (MELKI;MARTINS;SIMÕES, 2001). A polpa é uma excelente fonte 

de DNA.  O esmalte e o cemento protegem a cavidade pulpar e a raiz da invasão de 



bactérias, assim como a alta concentração de hidroxiapatita na dentina aumenta a 

estabilidade do DNA recuperado a partir de dente(REMUALDO;OLIVEIRA, 2005). 

A extração de DNA pós-mortem tem sido feita também em manchas de 

sangue, pêlos, sêmem, ossos (MELKI;MARTINS;SIMÕES, 2001). Em amostras 

forenses contendo saliva (envelopes, mordaças, esfregaço bucal e cigarros). O 

esfregaço bucal foi utilizado, conforme divulgado na imprensa mundial para 

identificação de Saddam Hussein em 2003 (DARUGE et. al., 2001). 

A associação de técnicas odontolegais com outras áreas  como Antropologia, 

Arqueologia, auxiliam na identificação individual(FERREIRA et.al., 2008). Em 

Antropologia Forense, a observação da configuração dos seios frontais que é única 

para cada individuo, é uma técnica bem estabelecida.Variações em tamanho, forma, 

simetria, bordas externas, presença e número de septos e células são comparadas 

usando radiografias frontais ante e após a morte(MARTINS FILHO, 2006). Novamente 

ressaltamos que a qualidade das radiografias é crucial para uma identificação bem 

sucedida.  

Para Peres et. al (2006), a interação entre a Odontologia Legal e a arqueologia 

pode ajudar na identificação e caracterização morfológica do material dentário para 

fins de reconstituição da dieta, de hábitos culturais, do cálculo da idade ou visar na 

identificação civil ou criminal. 

A necropsia da cavidade bucal é uma técnica cirúrgica realizada pelo 

odontolegista para facilitar o estudo buco-dental em determinados tipos de cadáveres 

que requerem identificação (GUTIERREZ;DARUGE, 1998). 

  O registro das etapas e técnicas que o odontolegista escolheu para a 

identificação do indivíduo devem ser registradas em um protocolo pericial para o qual 

infelizmente não há um modelo oficial apesar de existirem vários protocolos periciais 

citados na literatura nacional e internacional (FRARI et. al., 2008). 



Os prontuários odontológicos  fornecidos pelo cirurgião dentista que atendia a 

vítima,  freqüentemente são preenchidos de maneira incompleta, os exames 

complementares nem sempre são conservados, constituindo assim, a principal 

dificuldade para que o odontolegista compare os resultados ante-mortem com os pós-

mortem (MIYAJIMA;DARUGE;DARUGE JR, 2001; PARANHOS et. al., 2009). 

O prontuário odontológico segundo normas e padrões do Conselho Federal de 

Odontologia (CFO) apresentadas em 1992 deve conter informações referentes à 

identificação do paciente, sua história clínica, exames clínicos e complementares, tais 

como radiografias, modelos de estudo, fotografias. O cirurgião-dentista deve colocar 

também na ficha do paciente, traços característicos, como sinais sinaléticos (de 

nascença) ou outros (SALES-PERES et.al., 2006). A evolução clínica do tratamento, 

radiografias, fotografias do paciente, bem como as cópias de receitas e atestados 

(PARANHOS et. al., 2007).  

 Infelizmente não há fiscalização para que o cirurgião dentista siga essas 

normas apesar da importância do prontuário odontológico atualizado e completo como 

fator decisivo nos casos de identificação humana, viabilizando o tempo e o custo do 

trabalho, evitando exames como o DNA (CALDAS et. al., 2005). Em razão da 

crescente violência, os crimes tornaram-se mais sofisticados e aprimorados, sendo 

necessárias técnicas científicas desenvolvidas na investigação pericial. 

A literatura tem confirmado que o conjunto de provas é mais valioso que uma 

prova isoladamente, na solução de casos civis e criminais e na contribuição a justiça e 

a sociedade( DARUGE et. al., 1999). 

A identificação positiva da vítima requer uma equipe multidisciplinar na qual é 

indispensável a presença do Odontolegista principalmente quando a identificação 

datiloscópica e médico-legal estiverem bastante prejudicadas. 



Como não existe um Protocolo Pericial Oficial, embora exista vários a nível 

nacional e internacional, destacamos a necessidade de um Protocolo Oficial 

normatizando as etapas a serem seguidas e os dados a serem anotados de modo 

uniforme pelo Odontolegista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  CONCLUSÃO  

 

 A revisão da literatura evidenciou que em vítimas de desastres nos quais os 

corpos estão desconfigurados, carbonizados, putrefeitos, a identificação pelos arcos 

dentários oferece confiabilidade nos resultados e baixo custo, comparado com a 

técnica de DNA que inegavelmente é a mais precisa, mas tem alto custo e necessita 

de laboratórios creditados.  

 A radiologia é uma técnica muito utilizada no processo da identificação 

humana, mas depende da qualidade da radiografia tirada ante-mortem e oferece 

dificuldades para ser executada no cadáver. As técnicas de mordedura, superposição 



de imagens, rugoscopia palatina são úteis, mas não devem ser utilizadas 

isoladamente como prova a fim.  

 O Prontuário Odontológico atualizado e completo é fator decisivo nos casos de 

identificação humana viabilizando o tempo e o custo do trabalho e evitando exames 

como o DNA sendo necessário, portanto, a fiscalização do seu preenchimento pelo 

cirurgião-dentista. 
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