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RESUMO 

Com a utilização cada vez maior das tecnologias digitais, o uso da imagem 
tridimensional para análise de marcas de mordidas já é uma realidade, permitindo a 
comparação direta das imagens em softwares específicos e a impressão 
tridimensional (3D). O presente trabalho teve como objetivo analisar a unicidade dos 
arcos dentários, a partir de imagens obtidas com a incorporação desse novo tipo de 
tecnologia. Trata-se de um estudo experimental, com amostra foi composta por 50 
pares de modelos de gesso e uma placa de cera 7 com registro de marca de 
mordida, digitalizados em 3D, com uso do scanner S600 ARTI (Zirkonzahn, tipo 
S600, Sudtirol, Itália, 2015). Com as imagens tridimensionais dos 50 modelos do 
arco superior e da impressão em cera, foi realizada a comparação dos volumes, 
medidas dos dentes anteriores, distância intercanina e sobreposição de imagens. 
Para isso foi usado software MeshMixer®. A tecnologia 3D possibilitou a análise do 
modelo digitalizado, onde foram avaliados distância intercanina, os pontos 
coincidentes e divergentes  dos modelos sobrepostos ao registro da mordida com 
sucesso, onde apenas um modelo se  encaixou a com a placa de mordida. Diante 
desses estudos, ficou comprovada a unicidade dos arcos dentários, visto que 
nenhum outro modelo se encaixou ao registro de mordida. 

PALAVRAS-CHAVE: Identificação Humana; Marca de Mordida, Odontologia Legal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
With the increasing use of digital technologies, the use of three-dimensional image 
for analysis of bite marks is already a reality, allowing direct comparison of images in 
specific software and three-dimensional (3D) printing. This study aimed to analyze 
the uniqueness of dental arches, based on images obtained with the incorporation of 
this new type of technology. This is an experimental study, with a sample consisting 
of 50 pairs of plaster models and a wax plate 7 with bite mark registration, digitized in 
3D, using the S600 ARTI scanner (Zirkonzahn, type S600, South Tyrol, Italy, 2015). 
With the three-dimensional images of the 50 models of the upper arch and the wax 
impression, a comparison of volumes, measurements of anterior teeth, intercanine 
distance and image overlap was developed. For this, MeshMixer® software was 
used. The 3D technology enabled the analysis of the digitized model, where the 
intercanine distance, the coincident and divergent points of the models superimposed 
on the bite registration were evaluated successfully, where only one model fitted with 
the bite plate. In view of these studies, the uniqueness of dental arches is 
increasingly confirmed, as no other model fits the bite record. 
 
KEY-WORDS: Human Identification; Bite Mark, Forensic Dentistry. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

As marcas de mordida são lesões que contribuem para a identificação de 

agressores e vítimas, possuindo valor probatório quando utilizadas 

processualmente, pois as impressões dentárias apresentam características 

peculiares a cada indivíduo (BALDISSERA et al., 2019). 

Os dentes fornecem informações importantes quando se trata de lesões por 

mordidas humanas em pele de uma vítima ou alimentos, colaborando, em diversos 

casos, para obtenção de resultados conclusivos à justiça. Diante disso, as análises 

de marcas de mordidas realizadas pelos odontolegistas não são restritas as lesões 

referentes a região da boca. Podendo atuar em todas as partes do corpo, sobretudo 

em quadros de violência física como assassinatos, abuso infantil e sexual, que 

geralmente são acompanhados por mordedura na pele (COUTINHO, 2013; BRASIL; 

MUSSE, 2015). 

Nas mordeduras são frequentemente observadas impressões deixadas pelos 

dentes anteriores, entretanto em alguns casos são também notadas as marcas dos 

pré-molares e molares. Diante disso, é notável a importância da distância intercanina 

nesse processo. Sendo as lesões provocadas pelos caninos as mais constantes e 

estudadas (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2012). 

Em alimentos, quando ocorre a mordida, os dentes superiores vão apreender 

e os inferiores dilacerar fazendo o registro do limite oclusal ou de maior contorno dos 

elementos dentários. Sendo os alimentos que tendem apresentar as melhores 

impressões dos dentes são queijo e chocolate (SANTI et al., 2021). 

A análise das marcas de mordidas é um dos desafios da odontologia legal. 

Diversas técnicas têm sido divulgadas na literatura, entre elas a análise métrica e a 

associação padrão (FRANCO, 2014). 

Na análise métrica todos detalhes ou traço do dente do suspeito que é 

apanhado na lesão necessitam ser registrado e medido. Devem ser realizados 

cálculos e registros acerca da extensão, largura e profundidade das marcas 

característico de cada unidade dentária; a dimensão e forma do local da injúria e 

outras dimensões como a distância intercanina, espaço entre as marcas dos dentes, 

indicações de mau posicionamento ou ausência de dentes devem ser registrados e 

calculados (GARBIN, 2019). 
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A associação padrão tem como principal finalidade a sobreposição das 

imagens. Diversas técnicas de sobreposição empregam a imagem do objeto 

conhecido, diretamente com a imagem do objeto em tese, realizando a avaliação 

dos pontos coincidentes e os divergentes. A sobreposição de imagens pode ser feita 

de dois modos, manual ou digital. As técnicas digitalizadas são feitas através da 

digitalização das imagens ou de fotografias digitais, podendo ser manipuladas 

através de programas de computador (NASCIMENTO et al., 2012). 

Várias técnicas vêm sido publicadas na literatura científica, contudo, a 

digitalização, utilizando sobreposição de imagens é considerada como a técnica 

mais assertiva na resolução de crimes envolvendo marcas de mordida. As técnicas 

digitalizadas são realizadas por meio da digitalização por scanners, das imagens ou 

de fotografias digitais (GIRI et al., 2019). 

Com a utilização cada vez maior das tecnologias digitais, o uso da imagem 

tridimensional para análise de marcas de mordidas já é uma realidade, permitindo a 

comparação direta das imagens em softwares específicos e a impressão 

tridimensional (3D) (SANTI et al., 2021). 

A imagem 3D oferece uma analise tridimensional dos arcos dos suspeitos e a 

bifurcação dos alimentos contidos na cena do crime, favorecendo na descoberta do 

possível autor do crime. Ao bifurcar um alimento, a é possível que ele dure até anos, 

o que se torna mais aceitável, já que com o tempo se deteriorizam e deformam-se, 

excluindo os detalhes das provas (MARQUES, 2013). 

Atualmente, um dos métodos para obtenção dessas imagens de forma mais 

rápida e prática tem sido a partir do escaneamento 3D, já utilizado na prática clínica 

de diversas especialidades odontológicas. Portanto, o presente trabalho teve como 

objetivo analisar a unicidade dos arcos dentários, a partir da imagem dos arcos  

superiores obtidas com a incorporação desse novo tipo de tecnologia. 

 

2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os dentes humanos são órgãos que tem como principais funções de cortar e 

triturar os alimentos, mas em determinadas situações por instinto primitivo, algumas 

pessoas usam os dentes para morder, numa tentativa de defesa ou ataque.  Devido 

ao aumento da violência, os crimes vêm se tornando artificiais, exigindo periciais, 
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com isso os peritos odontológicos têm como intuito a comparação das marcas de 

mordidas em alimentos, objetos ou vítimas com estrutura dental, servindo para 

elucidação do caso (NADAL et al., 2015).  

 

2.1 MARCAS DE MORDIDAS 

 

Entende- se como marca de mordida lesões semicirculares que abrange dois 

arcos separados, um com uma área central sem provas de lesões e outra região 

com impressão devido a forças produzias pelos dentes, língua e lábios. Sua forma 

pode variar conforme sua localização, dentição e os movimentos executados pelo 

agressor e vítima (NADAL et al., 2015).   

Os danos causados pelos dentes podem exibir como simples contusões, 

feridas cortocontusas e, dependendo da intensidade da ação, pedaços do corpo 

podem ser extraídos. Se forem atuais e produzidas pelos dois arcos dentários, tais 

lesões podem ser de fácil identificação e ter aspectos bem específicos e 

inconfundíveis. O processo de identificação humana é complexo e requer 

conhecimento e experiências pelo perito odontolegista (GOTTEN, 2014). 

 As características dentárias são únicas em cada indivíduo, contudo, as 

impressões da mordida apresentam propriedades permitem o reconhecimento ou 

exclusão da pessoa que executou o ato da mordida (NASCIMENTO et al., 2012).  

Um dos principais pontos negativos sobre as marcas de mordidas é que 

podem sofrer alterações em relação a sua posição no corpo, devido a elasticidade 

da pele e devido a falta de informações ante-mortem. Hematomas e edemas podem 

desaparecer com maior facilidade devido à técnica de putrefação, que resultam em 

modificações (FIGUEIRA JUNIOR, MOURA; 2014).  

Segundo Souviron (2017), as marcas de mordidas podem ser classificadas de 

acordo com gravidade da lesão: 

― CLASSE I: a marca de mordida é difusa e sem grande valor para 

comparação com o suspeito. Nenhuma marca dentária individual está identificada. 

Pode existir uma ou ambas as arcadas dentárias levemente marcadas; 

― CLASSE II: esta marca de mordida permite a diferenciação de algumas 

características dentárias individuais, permitindo a identificação de algumas peças 
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dentárias. A arcada superior e a inferior podem ser identificadas. Esta classe é mais 

utilizada como forma de exclusão, do que inclusão de um suspeito; 

― CLASSE III: a marca de mordida apresenta excelente morfologia dentária 

em pelo menos uma das arcadas. Determinadas formas dentárias e a sua posição 

na arca dentária podem ser identificadas; 

― CLASSE IV: esta marca de mordida apresenta uma incisão, ou 

possivelmente uma excisão dos tecidos. O sangue está presente na superfície. 

Nesta classe irá ser difícil, senão mesmo impossível obter um objeto dentário 

suspeito. No entanto, esta lesão irá ser permanente ou mesmo desfigurante.  

Para que haja uma identificação confiável é necessários cinco subsídios, 

sendo três biológicos e dois técnicos. Dentre os biológicos destacam-se: a unicidade 

(apontando características únicas de cada indivíduo); imutabilidade (são 

características que mesmo com o tempo não modificam); perenidade (características 

que não desaparecem, sendo resistente em certas situações até mesmo post-

mortem). Já entre os técnicos destacam-se: praticabilidade (meios que permitem que 

a identificação seja executada com técnicas adequadas) e classificabilidade (o 

processo deve passar por uma ordem lógica e suas informações armazenadas) 

(BALDISSERA et al., 2019).  

É de extrema importância que o profissional tenha conhecimento anatômico, 

para que possa diferenciar a mordida de um humano com a de um animal, sendo 

importante para identificação humana (ALMEIDA, 2012).  

 

2.2 MARCAS DE MORDIDAS EM PELE E ALIMENTOS  

 

A marca de mordida pode ser classificada como lesões produzidas pela 

dentição humana ou de animais, em pele ou alimentos, objetos, vestimentas, que 

deriva da força exercida pelos dentes, onde seus caracteres são passados para as 

mesmas (SANTI et al., 2021). 

O estudo das marcas de mordidas em alimentos é bastante investigado pelos 

odontolegistas, na tentativa de incluir ou excluir os suspeitos. Alimentos como: 

queijo, maça, chocolates, goma de mascar, são os mais acometidos e que requer 

bastante cuidado em seu armazenamento e avaliação (MÂNICA, 2016). 
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Marcas em chocolates, apresentam destaques mais superficiais podendo 

desaparecer com um tempo, em alimentos curvos, como por exemplo, a maça deve 

ser realizada moldagem para que possua uma reprodução mais detalhada. Os 

alimentos estão sujeitos a sofrer distorções, comprometendo o estudo das 

impressões das mordidas (MARQUES, 2004).   

As marcas de mordia também podem ser encontradas na pele podem ser de 

animais ou humanos, verificar a existência de hematomas e excluir a possibilidade 

de automutilação (ALMEIDA, 2012). 

Lesões causadas pelos dentes podem variar de hematomas, arranhões, 

cortes ou lacerações. É possível que produza forças para que as bordas dos dentes 

penetrem nas camadas mais profundas da pele (SOURIVON, 2017). 

As deformidades na pele mostram as seguintes dificuldades: é um substrato 

viscoelástico devido as fibras elásticas da pele, possui as linhas de Langer que 

representa o alinhamento das fibras de colágeno as quais geram menos 

versatilidade da derme e complicam o registro (MÂNICA, 2016). 

Outro fator importante é saber diferenciar a mordida humana de um animal, 

principalmente quando o corpo é encontrado em locais abertos. Mordidas em 

animais resultam em lacerações na pele, feridas abertas, cisalhamento 

(MOHANMED et al., 2019). 

 A mordida humana apresenta de 25 e 45 mm de distância intercanina, 

quando se tem uma média de 30 mm têm-se mordida de uma criança. No caso de 

animais, devido a arcada dentária ser mais longa e estreita, desenvolvem marcas 

mais profundas e geralmente seguidas de desconjuntamento tecidual (NADAL et al., 

2015).  

 

2.3 TÉCNICAS DE ANALISE DE MARCA DE MORDIDA 

 

Diferentes métodos aplicados para comparar a dentição suspeita e a lesão de 

marcas de mordida fisicamente são impressões digitais, pó para polvilhar, varredura 

a laser 3D de moldes dentais, varredura confocal e microscópio eletrônico (SILVA, 

MARQUES; 2018). 

         A análise da marca de mordidas é dividida em três etapas: descrição 

minuciosa da marca de mordida, encontrada em pele, objeto ou alimento e todas as 
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evidências da vítima e do suspeito. Obtendo-se características das marcas de 

mordidas diante de dados demográficos, coloração, localização, tamanho, forma e 

tipo da lesão causada (AMORIM et al., 2016). 

  As marcas de mordidas podem ser comparadas através dos métodos da 

análise métrica ou da superposição de imagens.  O primeiro incide na mensuração 

de características dentárias como a largura, comprimento e a profundidade das 

marcas de cada dente particular; a forma e o tamanho da lesão e outras dimensões 

como o espaço  entre  as  marcas  dos dentes, distância intercanina; dentes  mal  

posicionados; ausência de dentes,  registrando  e  calculando  todas  essas  

informações.  No segundo método, o principal utensílio é a sobreposição das  

imagens entre a mordida e o arco dentário individuo, verificando pontos que 

coincidentes e divergentes (AMORIM, 2016). 

A associação padrão possui como o principal método a sobreposição de 

imagens. Diversas técnicas de sobreposição faz o uso da imagem do objeto 

conhecido diretamente sobre a imagem do objeto em questão realizando a avaliação 

de pontos coincidentes e divergentes. Para ser feita a sobreposição das imagens 

pode utilizar a forma digital ou manual. Na técnica digital, utiliza-se fotografias 

digitais ou imagens digitalizadas podendo ser configurado através de programas de 

computador (NASCIMENTO et al., 2012). 

De acordo com Almeida (2012), a análise das marcas de mordida 

compreende as técnicas clássicas e as técnicas modernas, sendo que as clássicas 

são divididas em métodos diretos e indiretos. 

Em meio a diversas técnicas que existente para avalição de características 

das impressões dentárias, a que mais se utiliza é a análise métrica principalmente 

em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, devido a simplicidade de 

execução da mesma, o que permite sua utilização em laboratórios forenses, que não 

possuem equipamentos sofisticados e de alto custo (SILVA, MARQUES; 2018). 

Na análise métrica todo detalhe ou traço do dente do suspeito que é deixado 

na lesão deve ser registrado e medido. A largura, comprimento e a profundidade das 

marcas de cada unidade dentária especifica; também deve ser registrado e 

calculados o contorno do local da injúria, a extensão, espaço entre as marcas dos 

dentes e dimensões como a distância intercanina, indicações de mau 

posicionamento ou ausência de unidade dentárias.  As medidas (em milímetros) das 
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peculiaridades podem ser registradas de acordo com o escore recomendado pela 

ABFO (SANTOS, 2014). 

Em meios ao avanço tecnológico surgiram outros métodos de análise das 

impressões dentárias, como o uso de tomografias computadorizadas, tecnologias de 

softwares, fotografias, mas não dispensam a análise métrica da mordida (OLIVEIRA 

et al., 2010). 

 

2.4  ANALISE TRIDIMENSIONAL DE MARCA DE MORDIDAS EM ALIMENTOS 

 

De acordo Oliveira et al. (2010) para ser realizada a análise técnico-científica 

das marcas de mordidas em alimentos é fundamental ser feito o registro 

imediatamente, mediante a uma boa técnica de coleta das impressões e uma 

avaliação minuciosa, através de protocolo próprio, de todas as evidências 

encontradas. Importante lembrar que os alimentos estão vulneráveis a consideráveis 

distorções e contrações, podendo comprometer o estudo das impressões dentárias 

(MARQUES, 2013). 

Os métodos bidimensionais são mais comumente usados na análise de 

marcas de mordida. O registro bidimensional (2D) de estruturas tridimensionais (3d) 

leva à perda de informações e distorção. A tridimensionalidade envolve três fatores 

quando o indivíduo morde que são na curvatura do objeto, a forma da dentição que 

morder e a profundidade da penetração. A tomografia computadorizada de feixe 

cônico (CBCT) é sobretudo desenvolvida para a imagem das estruturas relacionadas 

à odontologia e usa equipamentos relativamente pequenos com doses de radiação 

mais baixas comparativamente menores do que uma tomografia computadorizada 

convencional (PAJNIGARA et al., 2017). 

 A impressão 3D permite uma análise tridimensional dos arcos dos suspeitos 

e a duplicação de alimentos mordidos nas cenas de crimes, auxiliando a encontrar o 

possível autor. Quando um alimento é duplicado, é possível que ele dure ainda por 

anos, torna-se mais admissível, visto que os alimentos geralmente podem 

deteriorar e deformar-se com o passar do tempo, perdendo assim os detalhes das 

provas. Juntamente com a impressão 3D, a tomografia Cone Beam e os scanners 

têm auxiliado nessa observação, da dimensão tridimensional. Pequenas porções 

dos alimentos mordidos são expostos aos feixes cônicos da tomografia, podendo 
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assim, reconstruir os alimentos mordidos, com pequenas doses de radiação 

ionizante (SILVA, MARQUES, 2018). 

O padrão ouro entre as tecnologias com o propósito de digitalização é o 

scanner tridimensional (3D). Possui como embasamento a aquisição de dados dos 

objetos físicos para gerar modelos tridimensionais digitais, com auxílio de softwares, 

que permitem a captura de curvas, detalhes e texturas de superfícies com ampla 

precisão. A partir de estudos de modelos tridimensionais as informações obtidas 

exibe alta precisão, levando aos suportes de duplicação características relevantes, 

garantindo a exatidão nos detalhes da anatomia dentária. Em técnicas 3D digitais é 

necessária a conversão de objeto físico real para um objeto digital virtual 3D, por 

meios como tomografia computadorizada ou escaneamento de superfície. Mesmo 

apresentando resultados significativos, a digitalização por esse método possui 

pontos negativos como custo elevado e o acesso limitado (NAETHER et al., 2012). 

Possui-se recursos tecnológicos que foram desenvolvidos para vários fins e 

que podem auxiliar na investigação criminal, sendo alternativas aos métodos 

tradicionais a engenharia reversa e a prototipagem rápida. A prototipagem rápida 

consiste em uma tecnologia nova que possuem a obtenção do modelo físico com as 

próprias características geométricas do virtual, em escala realista da região 

anatômica ou do objeto escolhido (DUTRA et al., 2017).  

A engenharia reversa, o método incide na reprodução de um modelo físico, 

que é transformado em um modelo tridimensional permitindo, assim, ocorrer uma 

comparação entre os alimentos encontrados e os modelos de gesso dos suspeitos 

(NASCIMENTO et al., 2012). 

       A engenharia reversa e a prototipagem são as técnicas tridimensionais eficazes 

na identificação de pessoas, pela marca de mordida em alimentos. No entanto, 

compete ao perito avaliar minuciosamente os detalhes das unidades dentárias que 

interessam a reprodução, de modo que obtenha um resultado mais conciso. Nos 

casos de marcas de mordidas em alimentos a terceira dimensão é importante para 

essa análise, principalmente, porque nestes, as impressões dos dentes não podem 

ser reduzidas a duas dimensões, sem que se averígue a perda de informação 

(FRANCO, 2014). 
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3.0 METODOLOGIA  

 

O estudo foi realizado na cidade de Feira de Santana, situada no norte da 

Bahia, possuindo uma área de 1.304,425km, com população residente estimada de 

614.872, segundo dados do IBGE (2019).  

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

  Trata-se de um estudo experimental, com utilização de tecnologia 3D, para 

avaliação da unicidade dos arcos dentários, a partir de marcas de mordidas.  

 

3.2 AMOSTRA  

  

A amostra foi composta por 50 modelos de gesso do arco superior e uma 

placa de cera 7 com registro da mordida, digitalizados em 3D, com uso do scanner 

S600 ARTI (Zirkonzahn, tipo S600, Sudtirol, Itália, 2015). Esse scanner permite a 

obtenção de modelos tridimensionais a partir de objetos físicos, com subsídio de 

softwares, que permitem capturas de texturas, curvas e detalhes de superfícies com 

grande precisão (ANJOS, 2019).  

 

3.3 MÉTODO  

 

Para análise da unicidade dos arcos dentários foi realizado um sorteio de um 

modelos de gesso do arco superior para registro da mordida em placa de cera 7, 

sendo essa impressão digitalizada em seguida com o uso do scanner 3D.  

Vale ressaltar que a numeração dos modelos e o referido sorteio foi realizado 

por uma pessoa externa a pesquisa, sendo o resultado revelado apenas ao final do 

trabalho. 

 Foi feito um treinamento prévio dos examinadores, com uma amostra de 10 

pares de modelos de gesso para que os mesmos aprendessem a manipular o 

programa, sendo essa etapa supervisionada diretamente por um especialista da 

área (figura1).  
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Figura 1. Modelo e registro de mordida em cera 7 digitalizados, onde é possível 

analisar a discrepância do modelo com o registro da mordida. 

 

Com as imagens tridimensionais dos 50 modelos do arco superior e da 

impressão em cera, foi desenvolvida a comparação dos volumes, medidas dos 

dentes anteriores, distância intercanina e sobreposição de imagens. Para isso foi 

usado software MeshMixer® (Autodesk, EUA), que segundo Geromine et al. (2019) 

permite a comparação tridimensional de objetos.  

 As mensurações foram registradas em formulário específico (apêndice 1), 

com essa análise e avaliação do pesquisador durante a sobreposição, chegou-se a 

identificação da autoria da mordida, reforçando a unicidade dos arcos dentários.  

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo atende ao disposto na Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

nº466/12, que regulamenta a ética em pesquisa envolvendo seres humanos, sendo 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), com o número de CAAE 93258418.4.0000.0053. 

 

 

 

 



18 

 

4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os 50 modelos da arcada superior trata-se de um arquivo morto de uma 

clínica odontológica que foram doados ao NIEPFON (Núcleo interdisciplinar de 

Estudos e Pesquisas Forenses Nobre). Os 50 modelos e o registro de mordida em 

cera 7 foram digitalizados em laboratório pelo scanner S600 ARTI, onde foram 

geradas as imagens 3D a partir do seu próprio programa. Este tipo de equipamento 

se diferencia por aplicar faixas de luz em diferentes direções que permitem a captura 

detalhada da topografia da superfície do objeto.  

Na análise comparativa do registro de mordida em cera 7 digitalizado com os 

modelos 3D do arco superior, sobrepostos ao registro de mordida foi realizada uma 

comparação direta em 3 dimensões com software livre (MeshMixer©, Autodesk, 

EUA - figura 1), muito utilizado na engenharia e na odontologia também, sendo um 

software de fácil manipulação que permitiu realizar o treinamento das 

pesquisadoras, foi realizada análise de cada modelo, onde apenas um se 

apresentou compatível conforme o quadro 1 e figura 2.  

 

Quadro 1. Comparativo do registro de mordida em cera 7 com modelos digitalizados, Feira 

de Santana, 2021 

                                                
ARCO SUPERIOR 

Suspeitos Compatível Incompatível 

1  X 

2 X  

3  X 

4  X 

5  X 

6  X 

7  X 

8  X 

9  X 

10  X 

11  X 

12  X 

13  X 

14  X 

15  X 

16  X 
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17  X 

18  X 

19  X 

20  X 

21  X 

22  X 

23  X 

24  X 

25  X 

26  X 

27  X 

28  X 

29  X 

30  X 

31  X 

32  X 

33  X 

34  X 

35  X 

36  X 

37  X 

38  X 

39  X 

40  X 

41  X 

42  X 

43  X 

44  X 

45  X 

46  X 

47  X 

48  X 

49  X 

50  X 
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Figura 2. Sobreposição de imagens com uso do software do meshMixer. 

 

O suspeito 2 não apresentou nenhuma divergência com o registro da mordida 

na cera 7 (figura 2). Sendo importante salientar que o processo de marcação na cera 

não ocorre simultaneamente, ocorrendo primeiro o contato com região posterior do 

modelo para depois anterior.  Justificando assim não ocorrer um encaixe perfeito, 

mas sendo totalmente compatível, tamanho dos dentes, formato da vestibular, 

distância intercanina e cúspides.   

A individualidade da dentição e a singularidade das mordidas dentais 

fornecem informações suficientes para elucidação do autor, já que os dentes podem 

ser usados com instrumentos de ataque ou defesa, através de métodos 

comparativos de prontuários odontológicos, análise tridimensional (FIGUEIRA 

JUNIOR;  MOURA, 2014). 

Fatores como tamanho, forma, comprimento, alinhamento, desgastes, 

rotações, diastemas, restaurações e outras características como fraturas, 

impossibilitam a existências de dois conjuntos de dentes idênticos, e ainda, seus 

atributos podem ser transferidos para a pele com precisão. As características 

individuais mais frequentes encontradas são: morfologia dentária (eixo, largura e 

rotação), largura da arcada (distância entre cúspides), forma da arcada (em C, U ou 

oval), distância entre os dentes e dentes ausentes (BOLLER; KOHLER, 2020). 
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Diante disto, a implementação de novas tecnologias, softwares na análise de 

marca de mordida têm o potencial de revolucionar a análise, registro e interpretação 

das provas forenses. Devendo ser levado em consideração o reconhecimento 

adequado, manipulação e interpretação dessas evidências é indispensável para um 

perito experiente, além de deter conhecimentos acerca das características 

odontológicas e também quanto em relação a técnica de escolha e ainda 

estabelecer uma conexão entre essas marcas e um indivíduo suspeito (MÂNICA, 

2016). 

Gerado o modelo virtual, é possível fazer simulações e análises como o 

contorno das superfícies dentárias, para a realização do confronto das imagens, 

tornando possível também a manipulação para que os modelos de gesso se 

posicionem no mesmo plano e se confrontem com a imagem da injúria. Uma grande 

vantagem a ser enfatizada ainda é que por meio da análise virtual se tem a 

possibilidade de comparar mais de um modelo de suspeitos simultaneamente, 

permitindo uma comparação mais minuciosa (NASCIMENTO et al., 2012). 

A análise em 3D apresenta a vantagem de possuir escala real tendo um papel 

promissor na odontologia legal (ANJOS, 2019). Além disso, no ato da mordida está 

envolvido três movimentos com propriedades tridimensionais: maxila e mandíbula do 

indivíduo e a pele ou objeto que se destina a mordida. A digitalização em 3D por 

meio do escaneamento de superfície é o método de referência e nesse estudo, 

obtive-se bons resultados.  

Apesar dos scanners serem equipamentos dispendiosos o que pode limitar 

seu uso na rotina pericial,  ele reproduz com perfeição os detalhes das estruturas de 

objetos e alimentos, sendo limitado o seu uso para lesões na pele. Segundo 

Batistela et al. (2017), esse é um ponto em que a fotogrametria se sobressai em 

relação ao scanner na análise das marcas de mordida. 

Apesar disso, ambos recursos de digitalização, scanners e fotogrametria, 

permitem a obtenção de dados possíveis de serem analisados, com mínima 

manipulação dos objetos e/ou pele humana, garantindo uma melhor preservação 

das marcas realizadas e por consequência, as informações contidas nessas 

impressões (BOLLER; KOHLER, 2020). 
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6.0 CONCLUSÃO 

A tecnologia 3D possibilitou a análise do modelo digitalizado, onde foram 

avaliados distância intercanina, os pontos coincidentes e divergentes  dos modelos 

sobrepostos ao registro da mordida com sucesso, onde apenas um modelo se  

encaixou a com a placa de mordida. Diante desses estudos, fica cada vez mais 

confirmada a unicidade dos arcos dentários, visto que nenhum outro modelo se 

encaixou ao registro de mordida. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO  

 

Declaro, a partir desta data, que eu, Jamilly de Oliveira Musse autorizo a defesa e 

publicação na biblioteca virtual da Instituição o Trabalho de Conclusão de Curso das 

discentes Andressa Vilela Oliveira e Veronica Alves Magalhães, intitulado análise 

tridimensional da unicidade da mordida humana, utilizando escaneamento digital, 

produzido como requisito parcial para conclusão do curso de graduação de 

Odontologia desta Instituição.  

 

 

Feira de Santana, 26/11/2021  
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