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Resumo 
INTRODUÇAO: O presente artigo relata a importância da atuação da odontologia legal 
frente a perícias de identificação humana post mortem, principalmente na ocorrência 
de cadáveres em estado avançado de putrefação, carbonizado e esqueletizado. Os 
princípios fundamentais da identificação humana são realizados por meio das técnicas 
de comparação e exclusão que busca relacionar as informações ante mortem e post 
mortem de um indivíduo, tornando-se indispensável o prontuário odontológico, por 
reunir todas as particularidades odontológicas de cada paciente. OBJETIVO: 
Apresentar a importância do prontuário odontológico para identificação humana post 
mortem, ressaltando a importância do preenchimento e armazenamento correto deste, 
pelo cirurgião-dentista. MATERIAL E MÉTODO: Trata-se do relato de um caso de um 
corpo esqueletizado que foi submetido a pericia no Departamento de Policia Técnica 
(DPT) de Feira de Santana – Bahia – Brasil. Para a identificação do corpo encontrado, 
procedeu-se o confronto da imagem radiográfica odontológica panorâmica, realizada 
anteriormente à fatalidade, com as radiografias periapicais realizadas post mortem. 
RESULTADOS: Foram encontrados 18 pontos de convergências entre as imagens 
avaliadas, de modo que foram suficientes para identificar o cadáver. CONCLUSÃO: 
Por meio da efetiva identidade realizada, pode-se concluir a fundamental importância 
da confecção e correto armazenamento do prontuário odontológico pelos cirurgiões-
dentistas, visto que conta com caracteres bastantes individualizadores e utilizados no 
processo de identificação humana. 
Palavras chave: identificação humana, prontuário odontológico, odontologia 
forense. 
 
Abstract:  
INTRODUCTION: This article reports the importance of forensic dentistry against post 
mortem human identification forensics, especially in the occurrence of dead bodies in 
an advanced state of putrefaction, carbonized and skeletonized. The fundamental 
principles of human identification are carried out through the techniques of comparison 
and exclusion, which seek to relate the ante mortem and post mortem information of 
an individual, making the dental record essential, as it gathers all the dental 
characteristics of each patient. OBJECTIVE: Show the importance of dental records 
for post mortem human identification, emphasizing the importance of filling and storing 
them correctly by the dentist. MATERIAL AND METHOD: This is a report of a case of 
a skeletonized body that was submitted to the Technical Police Department (TPD) of 
Feira de Santana - Bahia - Brazil. To identify the body found, the dental panoramic 
radiographic image, taken before the fatality, was compared with periapical 
radiographs taken post mortem. RESULTS: Eighteen points of convergence were 
found between the images evaluated, so that they were sufficient to identify the corpse. 
CONCLUSION: Through effectiveness, the preparation and correct storage of dental 
records by dentists can be of fundamental importance, as it has very individualizing 
characters and is used in the process of human identification. 
Key words: human identification, dental record, forensic odontology. 
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1. INTRODUÇÃO 

A identificação humana é de fundamental importância para sociedade, seja 

pelas considerações humanitárias ou por sua aplicação em processos cíveis e 

criminais (CHOI et al., 2018). 

A odontologia legal é uma das áreas das ciências forenses que oferece um 

amplo campo de atuação para o cirurgião-dentista. A odontologia forense trata 

principalmente da identificação do indivíduo através dos restos mortais, que inclui 

especialmente dentes e maxilares (KHANAGAR, et al., 2021). Responsável pela 

investigação de fenômenos psíquicos, químicos e biológicos que podem atingir os 

seres humanos, essa especialidade desempenha um importante papel no processo 

de identificação humana, de um cadáver de identidade desconhecida. 

Por meio de suas habilidades e conhecimento científico, a Odontologia Legal 

permite a obtenção de informações precisas, objetiva a avaliação de marcas de 

mordidas e de danos em tecidos moles e ossos da face, a realização de perícias em 

indivíduos vivos, mortos, em ossadas e em fragmentos, atuando, quando no cargo de 

perito oficial, em consonância com a legislação penal (SILVEIRA, 2008). 

A identificação humana, um dos campos de atuação do perito odontolegal, é o 

que determina a identidade de uma pessoa por meio de um método técnico-científico 

(CARVALHO et al., 2009). Logo o processo de identificação conta com técnicas que 

comparam as características entre post mortem e ante mortem, procurando 

coincidência entre os dados previamente registrados (ante mortem) e obtidos no 

exame do corpo (post mortem) (MAGALHÃES, 2015). 

Os princípios fundamentais da identificação dentária baseiam-se na 

comparação e exclusão. A comparação entre as informações ante mortem e post 

mortem será eficaz desde que o perito odontológico tenha concluído os dados 

coletados durante a vida do paciente de forma precisa, racional e o mais abrangente 

possível (MOHAMMED, et al., 2019). 

A identificação odontolegal é uma metodologia comparativa realizada em três 

momentos: O primeiro consiste no exame dos arcos dentários do cadáver; o segundo, 

no exame da documentação odontológica; e o terceiro, do confronto das informações 

obtidas nas etapas anteriores. Dessa forma, inicialmente são anotadas todas as 

características presentes nos arcos dentários do cadáver, relacionadas com a 

presença e/ou ausência dentárias, restaurações, próteses, tratamentos endodônticos, 

patologias, anomalias, dentre outros aspectos. Em seguida são coletadas todas as 
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informações pertinentes ao tratamento efetuado ou planejado que foram anotadas 

pelo profissional no prontuário odontológico, associando-as às informações 

analisadas nos exames complementares (radiografias, fotografias, modelos, dentre 

outros). Na última etapa, confronto odontolegal, é feita a comparação das informações 

obtidas nas duas fases anteriores, considerando o mesmo ponto de referência (face, 

dente, hemiarco) e tendo como base uma análise qualitativa e quantitativa das 

particularidades odontológicas evidenciadas (SILVA, 2008). 

Entretanto, para que a identificação pelos arcos dentários aconteça, é 

necessário que o cirurgião-dentista responsável pelo atendimento daquele indivíduo 

tenha confeccionado e armazenado corretamente o prontuário odontológico, de modo 

que as informações contidas possam ser utilizadas pelo perito (SCORALICK et al., 

2013). Dessa forma, a importância do prontuário vai além da prática clínica rotineira 

do cirurgião-dentista, engloba também situações no campo administrativo, civil, penal, 

jurídico com finalidade pericial, sendo essencial nos casos de identificação 

odontolegal (SILVA et al., 2010). 

Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo apresentar a importância do 

prontuário odontológico   para   identificação   humana   post mortem,  através   de   

um relato   de   caso,   ressaltando   a   importância  do   preenchimento   e   

armazenamento correto  deste,   pelo  cirurgião-dentista,   além   de   discutir   as   

dificuldades   do   perito odontolegal para identificação humana, em casos de 

documentação inadequada. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A identificação de corpos humanos é um dos temas mais desafiadores com os 

quais o homem já foi confrontado. A disciplina forense preocupa-se com a aplicação 

da ciência aliada a tecnologia para detectar e investigar crimes, e aplicar a 

administração da justiça, exigindo esforços coordenados de uma equipe 

multidisciplinar (STIMSON, MERTZ; 1997). 

O cirurgião-dentista tem papel importante no sucesso da correta identificação, 

ao fazer um arquivamento correto de prontuários, radiografias, modelos em gesso dos 

pacientes e anotações sobre cada caso, pois estas podem servir para a identificação 

de vítimas (ANDRADE et al., 2021). 

Os princípios fundamentais da identificação dentária baseiam-se na 

comparação e exclusão. A comparação entre as informações ante mortem e post 

mortem será eficaz desde que o perito tenha concluído a coleta dos dados durante a 

vida do paciente de forma precisa, racional e o mais abrangente possível 

(MOHAMMED, et al., 2019). 

A identificação humana por meio da Odontologia Forense depende da 

verificação de características concordantes comuns, realizada por meio de 

comparação de registros ante mortem e post mortem, no caso de identificação de 

cadáveres e ossadas (RAMOS, et al. 2021). 

Nas perícias de identificação humana post mortem, os métodos a serem 

utilizados em cada caso irão depender das condições em que o corpo se apresenta, 

devendo-se considerar a integridade de certas regiões corporais e ainda e as 

circunstâncias da morte do indivíduo (CEVALLOS; GALVÃO, SCORALICK, 2009; 

PARANHOS et al., 2009; SILVA et al., 2009). A identificação pessoal é imprescindível 

na Ciência Forense, por razões legais e/ou humanitárias, sendo realizada 

frequentemente antes mesmo da determinação da causa da morte, e integra parte 

fundamental da tanatologia forense. A investigação de casos de indivíduos que 

sofreram homicídios ou foram considerados desaparecidos, dependem de uma 

correta identificação (SILVEIRA, 2013). 

 

2.1. MÉTODOS PRIMÁRIOS DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA 

Entre as técnicas de identificação humana atualmente utilizadas, a papiloscopia 

ocupa lugar importante. Baseada nos desenhos papilares, a papiloscopia, enquanto 

ciência forense dispõe-se de importantes ferramentas tecnológicas e pode ser 
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utilizada como prova jurídica em processos penais.  Esta técnica utiliza as formas 

existentes nas extremidades dos dedos, chamadas de cristas dérmicas (papilas 

dérmicas), para realizar a identificação da pessoa, uma vez que esta impressão é 

singular e acompanha o indivíduo durante toda a sua vida (SENNA, 2014). 

A identificação por DNA pode ser empregada em toda e qualquer fonte de 

material biológico, podendo ser utilizada pequenas quantidades de sangue, cabelos, 

saliva, sêmen, tecido, urina ou outro fluido biológico e possui sensibilidade e 

resistência as condições ambientais. Um outro benefício deste exame é seu potencial 

discriminatório, que o diferencia dos exames com o sistema sanguíneo ABO (grupo 

A, grupo B, grupo AB e grupo O), e que pode ser realizado com maior segurança em 

amostras antigas que foram expostas à agressões ambientais (LIMA, MEDEIROS, 

2015). 

A identificação dentária, por sua vez, tem sido um método confiável e 

frequentemente aplicado, predominantemente, pelas comparações de registros ante 

mortem e post mortem (ACHARYA, 2006). 

A atuação do odontolegista na identificação humana se dá quando o corpo se 

apresenta em estágios avançados de putrefação, carbonização ou ossificação. Esses 

estados impossibilitam a identificação mais comum, que é a datiloscopia, observando-

se a inquestionável importância desta área na identificação de corpos em desastres 

ambientais, automobilísticos e criminais por exemplo (ALMEIDA, PARANHOS, SILVA; 

2010). 

Nessas condições, é possível observar o destaque da odontologia. A principal 

vantagem é que, assim como outros tecidos duros, a evidência odontológica é 

frequentemente preservada após o indivíduo vir a óbito.  Os dentes são as partes mais 

resistentes do corpo e podem ser aquecidos a uma temperatura de 1600°C sem perda 

considerável da microestrutura, devido a esse ambiente protetor dentro da cavidade 

oral, a polpa dental é considerada a fonte mais confiável para procedimentos de 

identificação baseados em DNA (ROTHWELL, 2001). Ainda nessa vertente, Silva 

(2008) afirma que os dentes podem permanecer praticamente intactos por um longo 

período de tempo após a destruição de outros tecidos moles e esqueléticos.  

 

 

 

 



11 
 

2.1.1. Identificação odontolegal  

A identificação através da odontologia tem como proposição principal o fato de 

não existirem dois indivíduos com a mesma dentição, nem mesmo gêmeos 

univitelinos, que possuem o mesmo DNA (FIGUEIRA JÚNIOR, MOURA, 2014; 

VELHO, GEISER, ESPINDULA; 2013). Os resultados positivos obtidos através da 

técnica odontolegal advém da considerável resistência dos dentes e dos materiais 

odontológicos à ação do calor, agentes físicos e químicos (MULLER et al, 1998), 

associadas às informações existentes na documentação elaborada em função do 

atendimento odontológico (SILVA, 2008).  

A identificação odontolegal pode ser classificada como um método comparativo 

para a determinação da identidade de uma pessoa e, didaticamente, é dividida em 

três fases: exame dos arcos dentários do corpo, exame da documentação 

odontológica e confronto odontolegal (ROTHWELL, 2001). Na primeira etapa são 

anotadas todas as particularidades existentes nos arcos dentários do cadáver (SILVA, 

2008), as particularidades anatômicas que podem seguir como base de comparação, 

são os formatos dos dentes e raízes, dentes ausentes e presentes, restos radiculares, 

dentes supranumerários, cáries, atrito ou abrasão, fraturas coronárias, pinos 

intrarradiculares e intracoronários, grau de reabsorção óssea consequente de doença 

periodontal, diastemas, lesões ósseas, formas e linhas das cavidades, tratamento 

endodôntico, aparelhos ortodônticos e próteses dentárias, dentre outros aspectos 

(CARVALHO, 2009). 

Na segunda fase, durante o exame da documentação odontológica, são 

coletadas todas as informações relevantes ao tratamento realizado ou planejado que 

foram anotadas pelo cirurgião-dentista no prontuário odontológico, associando-as às 

informações avaliadas nos exames complementares (radiografias, fotografias, 

modelos, dentre outros). A última etapa é a comparação dos dados obtidos nas duas 

fases anteriores, considerando o mesmo ponto de referência (face, dente, hemiarco) 

e tendo como base uma verificação qualitativa e quantitativa das especificidades 

odontológicas evidenciadas (SILVA, 2008). 

Outros métodos empregados para a identificação na odontologia legal incluem 

a queiloscopia (estudo de impressões labiais, aplicável principalmente na identificação 

dos vivos) rugoscopia/palatoscopia (estudo de padrões de rugas palatais, referem-se 

às cristas da parte anterior da mucosa palatal), onde em acidentes catastróficos 

incêndios e explosões podem destruir as impressões digitais, mas, curiosamente, os 
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padrões de rugas palatais são preservados e que também são considerados 

exclusivos de um indivíduo e, portanto, possuem potencial de identificação (CALDAS, 

MAGALHÃES, AFONSO; 2007). 

  

2.1.2. Importância do prontuário odontológico para identificação odontolegal 

O prontuário odontológico é estabelecido como uma reunião de documentos 

padronizados, ordenados e sucintos, destinados ao registro dos cuidados 

odontológicos fornecidos ao paciente (SARAIVA, 2011). A qualidade de um prontuário 

é equivalente à sua qualidade de suprir as exigências da prática profissional 

odontológica (SILVA et al., 2010). 

 Para que seja realizada a identificação odontolegal, é preciso que o cirurgião-

dentista responsável pelo atendimento do indivíduo tenha organizado e armazenado 

corretamente o prontuário odontológico da vítima, pois este é de grande valia não 

somente para registrar o planejamento e histórico do paciente, mas também para uma 

esporádica identificação humana. Os profissionais precisam estar alerta para a correta 

confecção do prontuário, já que falhas nesta documentação podem acarretar graves 

infortúnios, como perícias inconsistentes, atrasos nos processos de identificação e 

aumento dos custos judiciais (LAGES et al., 2017). 

Para que a identificação humana através da documentação odontológica seja 

realizada com êxito, é de extrema importância que os prontuários dos indivíduos a 

serem identificados, forneçam o maior quantidade de informações possíveis e com 

qualidade, tais como ficha clínica, formulário de anamnese, odontograma, 

radiografias, tomografias, plano de tratamento, modelos em gesso, 

encaminhamentos, fotografias, etc. Desta forma, a documentação terá fidedignidade 

e será uma consistente ferramenta de investigação (SARAIVA, 2011). O cirurgião-

dentista mesmo atuando de forma indireta, tem um papel importante no processo de 

identificação, pois se uma documentação odontológica for realizada de forma correta, 

não o previne somente de processos, mas mostra-se de grande utilidade em casos 

onde há imprescindibilidade de identificação humana (NADAL et al., 2015). 

Segundo recomendação do Conselho Federal de Odontologia (CFO), o 

prontuário odontológico deve conter documentos fundamentais e suplementares. Os 

documentos fundamentais são aqueles que devem ser preenchidos, atualizados, 

armazenados e arquivados em 2ª via em todo atendimento, sendo composto da ficha 

clínica e seus anexos. Os documentos suplementares, são aqueles elaborados no 
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atendimento do paciente em situações que o caso exigir, são eles: as receitas, 

atestados, radiografias, tomografias, fotografias, prescrições, solicitação de exames, 

orientações, etc. (COUTO et al., 2016).  

A história odontológica atual e pregressa do indivíduo, compõe parte essencial 

nas perícias de identificação humana. Todas as informações devem ser escritas de 

forma objetiva, especificando o tipo de procedimento a ser realizado, os elementos 

dentários (inclusive com a marcação da face dentária comprometida), as regiões 

bucais envolvidas e o tipo de material utilizado. O cirurgião-dentista não deve utilizar 

códigos que impossibilitem e/ou confundam a interpretação das informações por 

outros profissionais. Este tipo de registro simplifica a troca de dados entre países em 

casos de consulta para identificação humana, especialmente em situações de 

cadáveres inidentificável (COUTINHO et al., 2013; TSUCHIYA et al., 2013). 

No entanto, se a documentação odontológica for preenchida de forma incorreta 

para o processo de comparação de informações, a contribuição desta ciência acaba 

sendo pequena para a identificação. Diversos prontuários não contêm anotações 

importantes como o estado inicial (antes do tratamento) e final dos dentes (após o 

tratamento) (SILVA, 2008). Dessa forma, o prontuário muitas vezes poderá não ser 

útil no processo comparativo dos dentes do indivíduo para o estabelecimento da 

identidade de um paciente. 

Segundo uma pesquisa realizada por Silva (2009) 13,1% dos cirurgiões-

dentistas não têm o hábito de anotar as condições bucais antes de iniciar o tratamento 

e 42,62% fazem somente um odontograma. Isto significa que além de não possuir 

documentação para uso em uma lide judicial o Cirurgião-Dentista com a sua atitude 

inviabiliza o uso da mesma em processos de identificação humana. 

Para Frari et al. (2008), muitos autores têm salientado o inconveniente relativo 

à dificuldade de acesso aos registros dentais ante mortem, assim como os dados 

incompletos, as discrepâncias e a confusão na interpretação dos dados neles 

contidos, chegando a sugerir o desenvolvimento de um protocolo que se aplique em 

nível mundial por parte dos odontolegistas.  

         Portanto, a produção, atualização e arquivamento adequado do prontuário 

odontológico representa proteção profissional, não somente por servir de meio de 

prova diante de questionamentos, mas também por representar anteparo para a 

tomada de decisões clínicas e administrativas, o que traz mais segurança de atuação 

e melhores resultados para os usuários e profissionais (ANDRADE et al., 2017). 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

Trata-se do relato de um caso de um corpo esqueletizado, que foi submetido à 

perícia, no ano de 2020, no Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana – 

Bahia, sendo previamente selecionado pela perita responsável pela investigação. 

Os critérios de inclusão para seleção do caso foram a existência do crânio e 

dentes em estados passíveis de exame e identificação pelos arcos dentários, além da 

existência de documentação odontológica ante mortem para comparação. Serão 

excluídos os casos que a família não autorize para apresentação e publicação de 

trabalhos científicos (PEREIRA, CANETTIERI; 2016). 

O exame do corpo constituiu na descrição detalhada das particularidades 

dentárias, tratamento odontológicos e a realização de radiografias. Posteriormente, a 

documentação odontológica entregue pelos familiares foi analisada e comparada com 

os achados clínicos, anatômicos e radiográficos do cadáver. Vale ressaltar, que a 

identificação odontolegal é um método seguro, e eficaz, reconhecida mundialmente, 

como um método primário de identificação (SILVA et al., 2008). 

A identificação odontolegal do cadáver foi dividida em três etapas: exame das 

arcadas dentárias do cadáver, exame da documentação odontológica e confronto 

odontolegal. 

 Quanto aos aspectos éticos, foi respeitado o disposto na Resolução 466/12, 

que regulamenta a Ética em pesquisa com seres humanos, adquirido o termo de 

consentimento de um familiar responsável e garantindo o anonimato/sigilo na 

descrição do caso (SMITHA et al., 2019). 
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4. RESULTADOS 

Um cadáver, provavelmente do sexo masculino em estado de esqueletização 

trajando uma bermuda vermelha, encontrado em um matagal na cidade de Feira de 

Santana, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal CRPT (Coordenadorias 

Regionais de Polícia Técnica) de Feira de Santana/BA para proceder ao Exame 

Odontolegal – Físico Descritivo Odonto (Vestígios). O exame foi realizado pela perita 

responsável no IML (Instituto médico legal) e o laudo  resultante  da  análise  foi  

utilizado para instruir o inquérito polícia. 

Foi realizada entrevista com os supostos familiares do cadáver e foi entregue 

por estes, via correia eletrônico, a seguinte radiografia panorâmica:  

 

Figura 1: Radiografia panorâmica ante mortem. 
 

Ao exame odontológico o corpo já apresentava-se em esqueletização quase 

completa, com as arcadas dentais já esqueletizadas, algumas perdas dentais post 

mortem e alguns dentes soltos dos alvéolos, sendo então reposicionados para o 

exame. Para a descrição dos achados da necroscopia odontológica, utilizou-se a 

notação da Federação Dentária Internacional (FDI), apresentada de forma detalhada 

em tabelas, acompanhadas das fotografias dos arcos (Figuras 02 e 05): 
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Figuras 02, 03, 04 e 05: Fotografias da maxila (acima) e da mandíbula (abaixo) em norma 
frontal e oclusal, respectivamente, pertencentes ao corpo. 

 

Foi realizado exame radiológico no cadáver, com as seguintes observações 

relevantes: perda post mortem dos dentes 11 (incisivo central superior direito), 21 

(incisivo central superior esquerdo), 22 (incisivo lateral superior esquerdo), 23 (canino 

superior esquerdo), 32 (incisivo lateral inferior esquerdo), 41 (incisivo central inferior 

direito) e 43 (canino inferior direito); dilaceração do terço apical da raiz do dente 24 

(primeiro pré-molar superior esquerdo); área radiolúcida sugestiva de cárie na face 

mesial dos dentes 38 (terceiro molar inferior direito) e 36 (primeiro molar inferior 

direito); área radiolúcida sugestiva de lesão periapical na região dos dentes 31 

(incisivo central inferior esquerdo) e 41 (incisivo central inferior direito); área 

radiolúcida sugestiva de aumento da região do capuz coronário dos dentes 18 

(terceiro molar superior direito), 28 (terceiro molar superior esquerdo), 38 (terceiro 

molar inferior esquerdo) e 48 (terceiro molar inferior direito) (Figuras 06 a 12). 
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Figuras 06 e 07: Radiografias da maxila nas regiões de dentes posteriores direito e esquerdo, 
respectivamente, pertencentes ao corpo. 
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Figuras 08, 09, 10, 11 e 12: Radiografias da mandíbula nas regiões de dentes anteriores 
(acima), posteriores direito (meio) e esquerdo (abaixo), respectivamente, pertencentes ao 
corpo. 
 

No confronto odontológico o exame foi realizado mediante análise comparativa 

entre o material coletado no cadáver (questionado) e o material disponibilizado pelos 

familiares (padrão), utilizando-se softwares específicos para visualização, cotejo e 

análise de imagens.  

Em se tratando do confronto pela documentação odontológica, são analisados 

os pontos convergentes entre ambas, no que se refere aos tratamentos odontológicos 

realizados, anatomia dos dentes e estruturas adjacentes, procurando um número 

mínimo de confrontos positivos, suficientes para a identificação positiva da vítima. No 

caso do confronto pelas imagens, para uma comparação com menor probabilidade de 

desvios entre os dados obtidos, as imagens questionadas e padrão devem possuir 

incidências semelhantes. As imagens são tratadas para permitir melhor observação 

das características que serão comparadas, sendo realizados ajustes, em especial de 

corte, rotação e contraste, além de traçados e delineamentos como forma de 

maximizar a visualização com vista às compatibilidades e divergências encontradas. 

Foi realizado o confronto odontológico para a identificação utilizando-se das 

informações odontológicas ante mortem e post mortem, representadas no quadro e 

nas figuras 13 e 14 a seguir. Ademais dos achados dentais do quadro seguinte, 

também foram observadas compatibilidades entre os dentes e estruturas subjacentes, 

como: anatomia e posição/inclinação dos dentes, contorno dos ângulos mandibulares 

e das cristas ósseas alveolares, anatomia do canal mandibular e dos seios maxilares, 

lesões periapicais na região dos dentes incisivos centrais inferiores, aumento da 

região do capuz coronário dos terceiros molares inferiores. 
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Confronto dos achados ante mortem e post mortem de interesse: 

UD Descrição dos achados AM Descrição dos achados PM Confronto 

18 Hígido Hígido Convergência 

17 
Hígido Fratura das cúspides vestibulares e 

Desgaste oclusal 
Divergência explicável 

16 Hígido Desgaste oclusal Divergência explicável 

15 Hígido Hígido Convergência 

14 Hígido Hígido Convergência 

13 Hígido Hígido Convergência 

12 Hígido Hígido Convergência 

11 Hígido Hígido Convergência 

21 Hígido Hígido Convergência 

22 Hígido Hígido Convergência 

23 Hígido Hígido Convergência 

24 Fratura da face vestibular Fratura da face vestibular Convergência 

25 Hígido Hígido Convergência 

26 Hígido Desgaste oclusal Divergência explicável 

27 Hígido Desgaste oclusal Divergência explicável 

28 Hígido Desgaste oclusal Divergência explicável 

38 
Lesão de cárie na face mesial e 
Distalizado 

Lesão de cárie na face mesial e 
Distalizado 

Convergência 

37 Hígido Desgaste oclusal Divergência explicável 

36 
Lesão de cárie na face mesial Lesão de cárie na face mesiale 

Desgaste oclusal 
Convergência 

35 Hígido Desgaste oclusal Divergência explicável 

34 Hígido Desgaste oclusal Divergência explicável 

33 Desgaste incisal Desgaste incisal Convergência 

32 Hígido e Mesializado Perda post mortem Divergência explicável 

31 Hígido Hígido Convergência 

41 Hígido Perda post mortem Divergência explicável 

42 Hígido Hígido Convergência 

43 Hígido Perda post mortem Divergência explicável 

44 Desgaste oclusal Desgaste oclusal Convergência 

45 Hígido Desgaste oclusal Divergência explicável 

46 Hígido Desgaste oclusal Divergência explicável 

47 Hígido Desgaste oclusal Divergência explicável 

48 Hígido e Infraoclusão Hígido e Infraoclusão Convergência 

*UD: Unidade dental. 

Quadro 1. Confronto dos achados ante morte e post morte. 
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Figura 13: Confronto das radiografias ante mortem (apontamentos de cor amarela), atribuídas 
a suposto indivíduo e post mortem (apontamentos de cor rosa), do cadáver, na região de 
dentes anteriores e posteriores superiores e inferiores.  
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Figura 14: áreas destacadas - principais convergências entre a anatomia e posição dos dentes 
e de estruturas ósseas, além de lesões. 
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DISCUSSÃO 

Identidade é o conjunto de caracteres físicos, funcionais e psíquicos 

permanentes que torna uma pessoa diferente das demais e idêntica a si mesma. 

Identificação é o processo pelo qual se determina a identidade de uma pessoa, ou 

seja, é a comparação desses caracteres por meio de um método científico 

(INTERPOL, 2009). 

Silva (2010) afirma que o prontuário odontológico é um documento de grande 

valia na Odontologia e, quando bem elaborado, serve como evidencia em qualquer 

época, devendo ser composto de ficha de anamnese, modelos de gesso, radiografias, 

plano de tratamento e outros documentos clínicos. Dessa forma, existindo um 

suspeito, a busca juntamente com os familiares de algum tipo de documentação 

odontológica que contenha informações diversas e relevantes é necessária para a 

identificação do indivíduo, sendo os prontuários e as radiografias as documentações 

mais utilizadas. 

O Conselho Federal de Odontologia disponibiliza um modelo de prontuário, por 

saber da importância clínica e legal do prontuário odontológico para proteger o 

exercício da Odontologia, devendo o cirurgião-dentista observar o seu conteúdo e 

adaptá-lo à sua rotina clínica. 

Mohammed et al., (2019) concordam que as características únicas dos dentes 

permitem ao dentista forense comparar os registros odontológicos ante mortem e post 

mortem e concluir sobre a identificação da vítima. Em função disso, a identificação 

humana através da odontologia é realizada por metodologias comparativas, pois 

consistem no confronto entre registros obtidos ante mortem e dados coletados post 

mortem. 

Stavrianoset al., (2009) complementam que a  escolha do método de 

identificação humana depende do estado do cadáver (putrefeito,  carbonizado, 

esqueletizado  ou  mumificado)  e  do  custo, da praticidade  e da viabilidade do método 

possível. 

Vale ressaltar que o processo utilizado  em Odontologia  é  prático,  rápido,  e  

pode  ser utilizado  independente do estado do cadáver, mas depende de uma amostra 

padrão, que precisa estar em condições satisfatórias de análise (CARVALHO, 

MATOSO, 2010). 

No presente caso, foi utilizada uma radiografia panorâmica ante mortem 

disponibilizada pelos familiares do indivíduo para comparação dos dados post 
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mortem. Apesar das vantagens, a comparação de imagens radiográficas também 

possui algumas limitações, pois muitas vezes é um exame subjetivo, depende da 

experiência do perito e, secundariamente, a imagem radiográfica pode variar 

significativamente de acordo com a incidência do feixe de raios X (MUSSE et al, 2011). 

Os tratamentos dentários realizados e comprovados por meio de radiografias, 

fotografias e relatórios anotados pelo cirurgião-dentista são comparados com os 

achados no exame do cadáver. Características anatômicas e morfológicas dos 

dentes, como irregularidades de forma, posição, alinhamento, estrutura e número, 

bem como alterações patológicas, como cáries, abrasões e outras, também são 

comparadas, fornecendo dados de extrema importância para uma possível 

identificação. Para que os objetivos do exame sejam alcançados, é necessário que as 

imagens possuam condições mínimas de qualidade e nitidez, que permitam a 

verificação de características gerais e/ou específicas comparáveis nas áreas de 

interesse (VANRELL, 2009). 

Existem divergências explicáveis e não excludentes entre a documentação 

odontológica apresentada ante mortem e post mortem, que sugerem que pequenas 

discordâncias observadas no confronto do exame odontolegal, e são justificadas por 

evolução de desgastes incisais/oclusais dos dentes e alterações post mortem 

ocorridos no referido período (VANRELL, 2009). 

É importante lembrar que no confronto das imagens não foram encontradas 

divergências excludentes entre os elementos analisados no cadáver e na 

documentação odontológica ante mortem. 

No caso apresentado, a identificação positiva da ossada foi possível pela 

existência de documentação odontológica e radiografia panorâmica entregue pelos 

familiares, que serviram de parâmetro para comparação das características ante 

mortem e post mortem, sendo a anatomia dos dentes, a posição dos mesmos, 

localização de seios maxilares, estruturas ósseas, localização de canal mandibular e 

lesões, importantes de comparação. 

Desta forma, as singularidades das condições observadas, somadas as 

coincidências verificadas neste exame, indicaram que o esqueleto analisado era do 

suposto corpo encontrado, pois seria improvável que outro indivíduo tivesse todas as 

características semelhantes. 
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5. CONCLUSÃO 

O prontuário é um documento de direito do paciente, o qual o Cirurgião-Dentista 

deve guardar e confeccionar corretamente. A correta confecção do prontuário 

odontológico, em casos de necessidade de identificação humana, é imprescindível 

para o sucesso da perícia odontolegal. 

Dessa forma, graças à elaboração precisa do prontuário do caso apresentado, foi 

possível estabelecer positivamente a identidade do corpo examinado como 

pertencente à vítima desaparecida pela existência prévia de documentação 

odontológica da vítima e ausência de pontos discordantes entre a documentação 

apresentada e os pontos passíveis de comparação durante a perícia. 
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