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RESUMO 
 

Introdução: O assassinato de mulheres no contexto discriminatório recebeu um 
termo próprio: feminicídio. A odontologia legal é uma das áreas da ciência que 
coloca os conhecimentos da odontologia a favor da sociedade civil e da justiça. 
Ela permite a identificação humana comparando a documentação odontológica 
ante-mortem, com as informações post-mortem. Objetivos: Descrever a  
contribuição da Odontologia Legal na identificação humana em mulher vítima de 
homicídio em um município do interior da Bahia, além de ressaltar a 
importância do arquivamento da documentação odontológica pelos 
profissionais e/ou serviço. Metodologia: Trata-se do relato de um caso de um 
corpo encontrado em estado avançado de decomposição, que foi submetido 
à perícia, no ano de 2020, no Departamento de Polícia Técnica de Feira de 
Santana – Bahia. 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. Resultados: O corpo apresentava o crânio 
preservado, apesar do estado avançado de decomposição. A existência da 
documentação ortodôntica armazenada corretamente possibilitou a 
comparação de pontos coincidentes e divergências explicáveis, permitindo a 
identificação positiva do caso. Conclusão: Ao final da perícia o caso foi elucidado 
e também foi comprovada a importância do preciso preenchimento e 
arquivamento do prontuário odontológico, por este ser fundamental para 
identificação humana pela Odontologia Legal.  
 
 

PALAVRAS-CHAVES: Odontologia Legal, Homicídio, Registros odontológicos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Introduction: The murder of women in the discriminatory context received its own 
term: femicide. Legal dentistry is one of the areas of science that places the 
knowledge of dentistry in favor of civil society and justice. It allows for human 
identification by comparing ante-mortem dental documentation with post-mortem 
information. Objectives: To describe the contribution of Legal Dentistry in the 
human identification of a woman victim of homicide in a city in the interior of 
Bahia, in addition to emphasizing the importance of archiving dental 
documentation by professionals and/or service. Methodology: This is the report 
of a case of a body found in an advanced state of decomposition, which was 
submitted to the expertise, in 2020, at the Technical Police Department of Feira 
de Santana – Bahia. The inclusion criteria for case selection were the existence 
of the skull and teeth in conditions that could be examined and identified by the 
dental arches, in addition to the existence of ante-mortem dental documentation 
for comparison. Results: The body had a preserved skull, despite the advanced 
state of decomposition. The existence of correctly stored orthodontic 
documentation enabled the comparison of coincident points and explainable 
divergences, allowing for the positive identification of the case. Conclusion: At the 
end of the expert examination, the case was elucidated and the importance of 
accurate filling and filing of the dental record was also proven, as it can be 
essential for human identification by Legal Dentistry.  
 

 

KEYWORDS: Forensic dentistry, Homicide, Dental Records. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO  

 

A individualidade humana parte de um complexo de características únicas 

de cada indivíduo, como as impressões digitais, o DNA e os arcos dentários. 

Estas especificidades são utilizadas para diferenciar e identificar um indivíduo 

vivo ou um cadáver, sendo considerados métodos primários de identificação 

(MATUTE, 2015).  

A violência tem sido considerada como um dos maiores problemas de 

saúde pública no mundo, aproximadamente 1,4 milhões de pessoas morrem de 

violência todos os anos (BARROS et al., 2021), sendo as mulheres um grupo 

muito atingido. 

A violência contra a mulher pode ser definida como qualquer ato que 

resulta ou possa resultar em dano ou sofrimento físico, psicológico ou sexual à 

mulher, e o termo de violência contra a mulher só teve sua definição elaborada 

no Brasil no ano de 1980, pois durante esse período surgiu as militantes 

feministas que prestavam atendimento às mulheres violentadas (PAIVA et al., 

2014). 

Durante muitos anos a mulher enfrentou a violência de gênero como um 

acontecimento natural, que era encarado com normalidade nas relações 

conjugais e no âmbito familiar, fortalecendo uma cultura baseada no patriarcado 

(SCHIMITT, 2016). 

A incidência da violência contra a mulher tem aumentado anualmente no 

Brasil, demonstrando os seguintes dados com relação a violência doméstica e 

lesão corporal intencional (194.273 casos em 2016; 252.895 casos em 2017; 

263.067 casos em 2018) e o número de casos de assassinato de mulheres (929 

casos em 2016; 1.151 casos em 2017; 1.206 casos em 2018) (OKABAYASHI, et 

al., 2020). 

O assassinato de mulheres no contexto discriminatório recebeu um termo 

próprio: feminicídio. Dar nome ao problema é uma forma de expor uma situação 

grave e permanente, enfatizando que milhares de mulheres são mortas todos os 

anos no Brasil (GALVÃO, 2016). 

Em 2019, o Brasil exibiu índices alarmantes de violência e assassinatos 

cometidos contra as mulheres. No mesmo ano, no mínimo, 126 mulheres foram 



 

mortas por motivação de gênero no país, além disto aconteceu o registro de 67 

tentativas de homicídio (JUNG, CAMPOS; 2019). 

Na maioria dos casos o criminoso tenta desaparecer com cadáver, e/ou 

com suas características de identificação, características comuns aos casos de 

feminicídios. No entanto, quando um corpo precisa ser identificado a odontologia 

legal pode fornecer uma abordagem rápida e de baixo custo para agilizar o 

processo de elucidação de um crime (GONZALÉZ et al., 2018). 

A perícia odontológica representa um importante papel social, pois tem 

grande contribuição para a avaliação dos mais diversos casos na área criminal. 

A cooperação com autoridades policiais e judiciárias por meio da construção de 

laudos técnicos de identificação humana, exames de lesão corporal, estimativa 

de idade e descrição de materiais de natureza odontológica encontrados em 

locais de crime, estão entre os exemplos da contribuição da Odontologia Legal 

(SKORALICK et al., 2013).  

O estudo dos dentes é de extrema importância nos casos de identificação 

humana, pois os estágios avançados de putrefação ou carbonização dificultam 

uma correta identificação do indivíduo. A odontologia legal nessas situações, 

contribui para o sucesso na identificação do corpo desde que se tenha referência 

ante-mortem para comparação (ALMEIDA et al., 2010). 

Para que seja feita à identificação odontológica, é necessário que o 

cirurgião-dentista responsável pelo atendimento daquele indivíduo tenha 

realizado e armazenado corretamente o prontuário odontológico, de modo que 

as informações contidas possam ser utilizadas pelo perito, sendo possível 

realizar uma comparação entre a documentação e os dados levantados do 

cadáver, confrontando informações de documentação ante-mortem com dados 

coletados post-mortem (SCORALICK et al., 2013). 

Levando em consideração a relevância do tema e a importância deste na 

sociedade, a presente pesquisa teve como objetivo descrever a contribuição da 

Odontologia Legal na identificação humana, em mulher vítima de homicídio, em 

um município do interior da Bahia. 

 

 

 



 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

A violência contra as mulheres representa um sério problema social e de 

saúde pública no Brasil que está associado a danos morais, físicos, psicológicos, 

sexuais e patrimoniais. A morte em decorrência de agressões físicas representa 

o grau extremo de violência (SANTOS et al., 2019). 

A violência física apresenta-se com o agressor usando da sua força física 

para comprometer a integridade ou saúde corporal  da  mulher; a  psicológica  é 

aquela em que se  causa um dano emocional ou diminuição da  sua autoestima; 

a sexual envolve constranger a mulher a presenciar ou participar de qualquer 

relação sexual não desejada; a patrimonial  configura na destruição de  bens 

materiais  da mulher e a violência moral configura-se em qualquer conduta que 

imponha  calúnia, difamação ou injúria contra a  mulher (SANTOS et al., 2020). 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) no ano de 

2013, 35% das mulheres no mundo já sofreram violência física e/ou sexual 

praticada por um parceiro íntimo. 

Dentre as várias formas de violência, o homicídio representa o ato mais 

hediondo, pois revela a crueldade humana. No Brasil, as mortalidades por 

causas externas têm sido os fatores que mais revelam a desigualdade de 

gêneros entre homens e mulheres na população adulta de 20 a 59 anos de idade 

(MOURA et al., 2015). 

A violência doméstica de gênero obteve visibilidade significativa nos 

últimos anos e na atualidade e é considerada uma prioridade no campo da saúde 

pública (MIRANDA et al., 2020). 

A denominação de causas externas representa as morbidades e 

mortalidades, e ela pode ser classificada como causa intencional ou não 

intencional. Diante disso incluem-se mortes decorrentes de acidentes de trânsito, 

afogamentos, suicídio, agressões, homicídios e dentre outros (PREIS et al., 

2018). 

 

 

 

 

 



 

2.1 FEMINICÍDIO 

 

As mortes de mulheres que têm como único motivo a discriminação 

baseada no gênero foram nomeadas de feminicídios. Os óbitos femininos, são 

resultantes de conflitos de gênero e indicam a personificação máxima da 

violência, sendo a física praticada pelo parceiro íntimo, o principal fator de risco 

para o feminicídio. Estas mortes decorrem de situações de abusos no domicílio, 

violência sexual, ameaças ou situações nas quais a mulher tem menos poder ou 

menos recursos do que o homem (DAVID et al., 2020). 

Segundo dados do sistema de informação de mortalidade (BRASIL, 2020) 

durante o período de 2009 a 2018 foi analisado um total de 1.053 óbitos do sexo 

feminino provenientes de causas externas no município de Feira de Santana. 

Nesse tipo de homicídio, os instrumentos mais utilizados são 50% por 

armas de fogo, 33% por objetos cortantes e aproximadamente 5,9% dos casos 

de enforcamento. A frequência de mortes por maus tratos é baixa, 

correspondendo a 2,7% dos homicídios (GARCIA et al., 2015). 

No Brasil, o perfil epidemiológico das mulheres vítimas de homicídio é 

predominantemente de jovens (18 a 30 anos de idade), agredidas por familiar 

direto, geralmente mortas no próprio domicílio e com predomínio do uso da força 

na produção das lesões fatais (MENEGHEL et al., 2017).  

 De acordo com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, após 

estabelecer o distanciamento social para conter a pandemia do COVID19, o 

número de ligações para o Ligue 180 que recebem denúncias de violência contra 

as mulheres aumentou cerca de 9%. Em relação aos tipos de agressores, a 

maioria foi cometida por moradores que conviviam com a vítima (SENADO, 

2020).  

Toda morte violenta precisa passar pelo Instituto Médico Legal (IML) para 

que seja realizada uma perícia e identificação do corpo. O odontolegista 

desempenha um papel muito importante no IML, pois realiza diversos tipos de 

perícias odontológicas, sendo ele o profissional indicado para periciar 

corretamente uma lesão na cavidade oral e interpretar um odontograma 

coletando todos os dados necessários para  a  identificação  de um cadáver 

carbonizado, putrefeito ou esqueletizado   (BRASIL et al., 2016). 

 



 

2.2 MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA 

 

O campo de atuação do cirurgião-dentista na odontologia forense não se 

restringe apenas ao exame dos vestígios dentários, pois abrange várias outras 

áreas, como antropologia, genética, bioquímica, balística forense, tanatologia, 

traumatologia forense e radiologia, tudo respaldado pela legislação federal 

competente (CARVALHO et al., 2008). 

Entre os métodos de identificação humana mais comuns que promovem 

rapidez e precisão, encontram-se a datiloscopia, análise dos arcos dentários e 

as comparações de DNA. Quando essas técnicas não são viáveis a 

determinadas ocasiões, outras técnicas menos utilizadas são aplicadas, tais 

como a queiloscopia e a rugoscopia palatina que também desempenham êxito 

na identificação humana (TORNAVOI et al., 2010). 

A datiloscopia é um método veraz de identificação, visto que as 

impressões digitais são características únicas ao indivíduo, porém a aplicação 

dessa técnica é limitada devido à baixa resistência da pele humana (ROCHA et 

al., 2016).   

O odontolegista participa do processo de identificação humana quando o 

corpo se encontra em estágios avançados de ossificação, carbonização e 

putrefação, que são estágios que impedem a usual identificação que é a 

datiloscopia, ressaltando a importância dessa área para casos de desastres 

ambientais, acidentes automobilísticos e criminais que necessitem de 

identificação de corpos (NADAL et al., 2015). 

A estrutura dentária tem uma importante vantagem, por se tratar de um 

tecido duro geralmente ele é preservado de forma indefinida após a morte, sendo 

de extrema utilidade no processo de identificação. Apesar das características 

dos dentes de uma pessoa mudarem devido a procedimentos odontológicos 

realizados, todos esses procedimentos proporcionam dados para comparação 

ante-mortem e post-mortem (CARVALHO et al., 2008). 

O uso do DNA como método de identificação muitas vezes é tido como 

última opção, justamente por ser um método de maior custo e com devolutivas 

mais tardias. A identificação a partir da análise genética depende da quantidade 

de DNA presente e do grau de degradação das amostras (LIMA et al., 2015). 



 

Os dentes humanos nesse sentido dão uma fonte significativa de DNA 

para identificação humana, em razão de sua estrutura biológica ser altamente 

resistente em condições extremas (SHBAIR et al., 2021). 

A aplicação da odontologia legal destaca-se por sua efetividade, devido à 

durabilidade dos tecidos dentários, baixo custo, anatomia e tratamentos 

dentários, os quais possibilitam procedimentos comparativos com 

documentação odontológica (COUTINHO et al., 2013). 

 

2.3 A IDENTIFICAÇÃO HUMANA E A ODONTOLOGIA LEGAL 

 

A Odontologia se destaca na perícia como uma ciência seguramente 

capacitada para oferecer dados na identificação de corpos, pois não apenas o 

crânio pode oferecer elementos valiosos que ajudam identificar, mas também 

aparelho estomatognático (SILVA et al., 2015). 

O   cirurgião-dentista   presta   um   importante papel na sociedade e 

contribui com a Justiça, auxiliando na identificação post-mortem de seus 

pacientes, fornecendo o prontuário clínico odontológico, que, constantemente, é 

peça fundamental para a comparação entre os registros dentais característicos 

da vítima a ser identificada (PARANHOS et al., 2009). 

A avaliação odontológica para identificação humana em sua maioria é 

feita a partir de metodologias classificadas como comparativas, pois confrontam 

informações obtidas de documentação ante-mortem com dados coletados post-

mortem. O êxito dessa técnica depende, primeiramente, das informações ante-

mortem fornecidas e de corretos registros post-mortem, sendo o processo de 

identificação dificultado na carência de registros das condições bucais (TERADA 

et al., 2011). 

Dentro do processo pericial existem diversos tipos de exames tendo como 

base a cavidade oral, desde a análise de um arco dentário até a investigação de 

DNA das amostras colhidas nessa cavidade. Outro exemplo que auxilia no 

processo de identificação são as marcas de mordida, ocorridas em áreas da 

superfície corpórea, mostrando os detalhes dos arcos que a provocaram 

(FIGUEIRA et al., 2014). 

A identidade é o somatório de características psíquicas e morfofisiológicas 

exclusivas de uma pessoa, sendo definida por processo objetivo, baseado em 



 

fundamentos científicos. É uma obrigação do estado e direito de todo cidadão 

ser identificado (ARAUJO et al., 2013). 

A determinação da identidade de um indivíduo pela odontologia legal é 

didaticamente dividida em três momentos: exame das arcadas dentárias do 

cadáver, análise da documentação odontológica e confronto odonto-legal. No 

primeiro momento são registradas todas as particularidades presentes nas 

arcadas dentárias, seguido da análise da documentação odontológica. O 

momento final é a comparação das informações recolhidas nas duas fases 

anteriores (COUTINHO et al., 2013). 

Pode se afirmar que não existem duas pessoas com as mesmas 

características na dentição, dada a enorme variedade de características de cada 

indivíduo proporcionadas pelas peças dentárias (CARVALHO et al., 2008).  

 

2.4 A UTILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA 

 

A importância desse arquivamento na odontologia legal está relacionada 

tanto com as temáticas ligadas à defesa profissional, em casos de processos 

contra cirurgiões-dentistas, quanto aos casos de identificação de corpos 

putrefeitos, esqueletizados ou carbonizados (COUTINHO et al., 2013). 

No Brasil, o profissional da Odontologia tem o dever ético de manter 

adequadamente arquivada toda a documentação odontológica produzida em 

função do tratamento de seus pacientes, conforme preconiza o Artigo 5º do 

Código de Ética Odontológica (SILVA et al., 2011). 

Para que o processo de identificação seja feito através dos dentes, é 

necessário ter acesso a uma boa documentação dos procedimentos realizados 

de cada paciente. Além das anotações por parte do cirirgião-dentista, outro 

recurso de grande importância são as radiografias arquivadas corretamente 

(SILVA et al., 2015). 

As radiografias podem fornecer evidências importantes quando 

empregadas na odontologia forense devido a grande quantidade de informações 

que podem ser avaliadas, características anatômicas dos dentes e osso alveolar, 

podem ser muito úteis. Tratamento como restaurações causadas ou fratura da 

coroa são mudanças que facilitam durante o processo de comparação de 

radiografias ante-mortem e post-mortem sendo que esses tratamentos resultam 



 

em características únicas e individuais, que na maioria das vezes, são bem 

visíveis nas radiografias (GRUBER et al., 2001). 

Os odonto-legistas são encarregados pela interpretação dos prontuários 

fornecidos pelos cirurgiões-dentistas das presumidas vítimas. Todavia é comum 

ter dificuldades na obtenção de parâmetros comparativos que possibilitem atuar 

com maior grau de acerto no momento da identificação. Esse acontecimento 

ocorre em razão de erros de preenchimento de fichas e do não preenchimento 

do odontograma (PARANHOS et al., 2009). 

 

 
3. RELATO DE CASO  

 

Em 2020, um corpo em estado avançado de decomposição (figura 1) foi 

encontrado no município de Santo Estevão/BA, e submetido à perícia no 

Departamento de Polícia Técnica, no Instituto Médico Legal (IML) de Feira de 

Santana/BA. O estado do corpo inviabilizou a realização da identificação pelo 

método da datiloscopia, procedendo-se então a identificação através da 

odontologia legal, uma vez que o crânio e dentes do corpo estavam em estados 

passíveis a comparação e a família da vítima apresentou uma pasta que continha 

radiografia panorâmica (figura 2), registros fotográficos (figura 3), e informações 

referentes ao seu planejamento ortodôntico, como documentação odontológica 

ante-mortem para comparação. 

 

 
Figura 1.  Corpo em estado avançado de decomposição. 

 

 



 

 
 

Figura 2. Radiografia panorâmica fornecida pelos familiares. 
 
 

 

     

    

Figura 3. Registros fotográficos  

 

No exame post-mortem foi observado algumas perdas dentárias das 

unidades (42, 32, 33 e 34), existência de fraturas no crânio (figura 4) e na 

mandíbula.  

 
 

Figura 4. Fraturas no Crânio 



 

       

No arco superior (maxila) observou-se as informações descritas no quadro 1 (figura 

5). 

Quadro 1. Exame da maxila. 

Nomenclatura dentária Descrição 

18 Terceiro molar superior direito Ausente 

17 Segundo molar superior direito Hígido 

16 Primeiro molar superior direito Fratura ocluso distal (coroa) 

15 Segundo pré-molar superior direito Hígido com braquete ortodôntico 

14 Primeiro pré-molar superior direito Hígido com braquete ortodôntico 

13 Canino superior direito Hígido com braquete ortodôntico 

12 Incisivo lateral superior direito Ausente 

11 Incisivo central superior direito Hígido com braquete ortodôntico 

21 Incisivo central superior esquerdo Hígido com braquete ortodôntico 

22 Incisivo lateral superior esquerdo Microdente - Hígido com 

braquete ortodôntico 

23 Canino superior esquerdo Hígido com braquete ortodôntico 

24 Pré-molar superior esquerdo Hígido com braquete ortodôntico 

25 Pré-molar superior esquerdo Hígido com braquete ortodôntico 

26 Primeiro molar superior esquerdo Hígido 

27 Segundo molar superior esquerdo Hígido 

28 Terceiro molar superior esquerdo Ausente 

 

 

Figura 5. Maxila. 

 



 

No arco inferior (mandíbula) observou-se as informações descritas no quadro 2 

(figura 6). 

 

Quadro 2.  Exame da mandíbula. 

Nomenclatura dentária Descrição 

48 Terceiro molar inferior direito Ausente 

47 Segundo molar inferior direito Hígido 

46 Primeiro molar inferior direito Restauração de resina oclusal 

45 Segundo pré-molar inferior direito Hígido 

44 Primeiro pré-molar inferior direito Hígido 

43 Canino inferior direito Hígido 

42 Incisivo lateral inferior direito Perda post mortem 

41 Incisivo central inferior direito Hígido 

31 Incisivo central inferior esquerdo Hígido 

32 Incisivo lateral inferior esquerdo Perda post mortem 

33 Canino inferior esquerdo Perda post mortem 

34 Primeiro pré-molar inferior esquerdo Perda post mortem 

35 Segundo pré-molar inferior esquerdo Hígido 

36 Primeiro molar inferior esquerdo Hígido 

37 Segundo molar inferior esquerdo Hígido 

38 Terceiro molar inferior esquerdo Ausente 

 

 

Figura 6. Mandíbula. 

 



 

Durante a perícia foram realizadas radiografias das arcadas superior e 

inferior para comparação posterior com a documentação ortodôntica 

encaminhada (Figuras 7 a 10). 

 

Figura 7. Radiografia arcada anterior superior. 

 

Figura 8. Radiografia lado superior esquerdo. 

 

 

Figura 9. Radiografia lado inferior esquerdo. 

 

 

Figura 10. Radiografia lado inferior direito. 

Foi realizado o confronto entre os registros post-mortem do cadáver e 

ante-mortem, proveniente da documentação odontológica fornecida pelos 

familiares. 



 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O Brasil convive com elevadas estatísticas de violências praticadas 

contra as mulheres, o que resulta em um destaque perverso no cenário mundial, 

sendo considerado o 5° país com maior taxa de feminicídio. Segundo dados do 

mapa de violência (2015) o número de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 

mil mulheres. 

Em meio ao isolamento social, o Brasil contabilizou 1.350 casos de 

feminicídio em 2020 - um a cada seis horas e meia, segundo o Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública. O número é 0,7% maior comparado ao total de 2019. 

Marques et al. (2020) complementam que os principais fatores relacionados ao 

isolamento social que contribuíram para o aumento desses crimes são, o 

isolamento da vítima que acaba a tornando mais vulnerável, consumo de drogas 

lícitas e ilícitas pelo agressor, culminando no aumento de violência, o 

desemprego, resultando em uma maior facilidade de o agressor controlar a 

vítima. 

A Organização das Nações Unidas (ONU, 2020) ressalta outros fatores 

que agravaram para o aumento dos crimes de homicídio contra a mulher que 

foram a diminuição de intervenções policiais, fechamento de tribunais e acesso 

limitado a justiça, fechamento de abrigos e serviços para as vítimas e acesso 

reduzido aos serviços de saúde reprodutiva. 

Okabayashi et al. (2020) complementam que ao comparar o mês de 

março de 2019 e 2020 notou-se que houve um aumento de 51,4% do número de 

prisões em flagrantes dos praticantes de violência contra a mulher, no estado de 

São Paulo, sendo esse um aumento considerado significativo. Porém foi 

observado que houve uma diminuição de ocorrências realizadas por partes das 

vítimas comparado ao ano de 2019. 

No presente caso, foi encontrado um corpo que apresentava algumas 

perdas dentárias e múltiplas fraturas no crânio e mandíbula, sendo vítima de 

feminicídio. Por se tratar de um corpo que se encontrava em um estado de 

decomposição avançado, o método de identificação por meio da datiloscopia se 

tornou inviável, sendo então utilizado o método de identificação odontolegal. 

Para isso, é ideal que o prontuário odontológico contenha os dados 

pessoais do paciente, anamnese completa, plano de tratamento, informações 

sobre anomalias dentárias e bucais, exames por imagem, fotografias, modelos 



 

em gesso, entre outros documentos produzidos durante o tratamento. Essa 

riqueza de informações é de extrema importância para um processo de 

identificação odontológica.  

Leite et al. (2011) afirmam que a identificação através da odontologia 

legal apresenta grande precisão desde que os dados registrados pelo cirurgião-

dentista retratem com detalhes a real condição da cavidade bucal dos seus 

pacientes.  

Para avaliação das particularidades odontológicas é necessária uma 

documentação que contenha características específicas do indivíduo a ser 

identificado, tal como a ficha odontológica, radiografias e modelos de gesso 

(VANRELL, 2019). Com isso o perito irá confrontar as arcadas dentárias do 

indivíduo com toda documentação recebida para encontrar pontos de 

coincidência, levando assim a um resultado positivo ou negativo.  

Durante o processo de identificação foi realizado o confronto 

odontológico para a identificação utilizando as informações odontológicas ante-

mortem e post-mortem. 

    A análise comparativa entre o material que foi coletado no cadáver e o 

material disponibilizado pelos familiares, foi realizada através de softwares 

específicos para visualização e análise de imagens. Durante o confronto da 

documentação odontológica, foram analisados os pontos convergentes entre 

ambas, no que se refere aos tratamentos odontológicos realizados, anatomia 

dos dentes e estruturas adjacentes (quadro 3). 

 

Quadro 3. Confronto dos achados ante-mortem (AM) e post-mortem (PM) de 

interesse para perícia. 

UD 
Descrição dos achados 

AM 

Descrição dos achados PM Confronto 

18 
Ausente (radiografia 

1/3 coroa formada) 

Ausente (radiografia 1/3 coroa 

formada) 

Convergência 

17 Hígido Hígido Convergência 

16 
Hígido Fratura ocluso distal (coroa) Divergência 

explicável 

15 Hígido Hígido com braquete ortodôntico Convergência 



 

14 Hígido Hígido com braquete ortodôntico Convergência 

13 Hígido Hígido com braquete ortodôntico Convergência 

12 Ausente Ausente Convergência 

11 Hígido Hígido com braquete ortodôntico Convergência 

21 Hígido Hígido com braquete ortodôntico Convergência 

22 
Hígido (Microdente) Microdente - Hígido com braquete 

ortodôntico 

Convergência 

23 Hígido Hígido com braquete ortodôntico Convergência 

24 Hígido Hígido com braquete ortodôntico Convergência 

25 Hígido Hígido com braquete ortodôntico Convergência 

26 Hígido Hígido Convergência 

27 Hígido Hígido Convergência 

28 Ausente Ausente Convergência 

38 Ausente Ausente Convergência 

37 Hígido Hígido Convergência 

36 Hígido Hígido Convergência 

35 Hígido Hígido Convergência 

34 
Hígido Perda post mortem Divergência 

explicável 

33 
Hígido Perda post mortem Divergência 

explicável 

32 
Hígido Perda post mortem Divergência 

explicável 

31 Hígido Hígido Convergência 

41 Hígido Hígido Convergência 

42 
Hígido Perda post-mortem Divergência 

explicável 

43 Hígido Hígido Convergência 

44 Hígido Hígido Convergência 

45 Hígido Hígido Convergência 

46 Restauração oclusal Restauração de resina oclusal Convergência 

47 Hígido Hígido Convergência 

48 Ausente Ausente Convergência 



 

Alguns dos achados dentários descritos no quadro acima, também foram 

observados no confronto radiográfico, estando sinalizados por números na figura 

11, como: formação de 1/3 da coroa dentária da unidade 18 (1) e sua relação 

com a unidade 17 (2); anatomia dentária das unidades 21, 22 e 23, sendo este 

último um microdente (3, 4 e 5); anatomia das raiz e câmara pulpar da unidade 

47 (6) e sua relação com o canal mandibular (7); anatomia dos dentes 46, 45 e  

35 (8, 9); anatomia da raiz do 36 (10) e 37 (11) e a relação deste último com o 

canal mandibular (12). 

 

 

 

Figura 11. Confronto das radiografias ante-mortem (cor amarela), atribuídas a 

suposta vítima e post-mortem (cor rosa) referentes ao cadáver. 

Outra compatibilidade encontrada foi a linha do sorriso obtida a partir do 

contorno dos dentes em fotografias, conforme observado nas figuras 12 e 13. 

 

                             

Figura 12. Contorno da linha do sorriso na fotografia postmortem (superior) e antemortem 

(inferior). 



 

 

 

Figura 13. Representação da linha do sorriso evidenciando a compatibilidade entre as imagens 

(rosa- postmortem; amarelo – antemortem). 

 

A identificação positiva desse indivíduo foi possível mediante a 

obtenção da documentação relacionada ao tratamento ortodôntico da pessoa 

desaparecida. A radiografia panorâmica e as fotografias utilizadas no 

planejamento ortodôntico foram obtidas mediante emprego de técnicas corretas, 

sem distorções ou com a nitidez comprometida, permitindo que aspectos fossem 

analisados. 

Vale ressaltar que o caso selecionado para o presente estudo, foi um 

caso que apresentou vantagens, pois teve toda sua documentação odontológica, 

como o prontuário e as respectivas radiografias, preenchido e armazenadas de 

forma correta pelo cirurgião dentista. 

 No entanto, nem sempre isso acontece, devido às limitações que os 

peritos podem ter com ausência dessas informações, seja ela por parte da 

família, onde pode desconhecer em qual local a suposta vítima fazia seus 

atendimentos, e se fazia visitas ao cirurgião-dentista, ou até mesmo limitações 

por parte do profissional que negligenciou no arquivamento desses documentos. 

Silva et al. (2009) complementam que diversos prontuários se 

apresentam preenchidos corretamente ou, pelo menos, em condições 

satisfatórias para a identificação. Contudo, outros possuem anotações 

importantes como a condição inicial (antes do tratamento) e final dos dentes 

(após o tratamento). As fichas odontológicas simplificadas, comuns em serviços 

públicos, podem auxiliar muito no processo de identificação desde que 

preenchidas de maneira correta. 

Nesse sentido, um bom registro por parte do cirurgião-dentista é 

indispensável para que o processo de identificação odontolegal seja viável 

(DARUGE; DARUGE JR; FRANCESQUINI JR, 2017). 



 

Terada et al. (2011) concordam que o êxito da identificação humana 

em Odontologia Legal depende fundamentalmente de registros clínicos corretos. 

Conforme afirma o Código de Ética Odontológica, é obrigatório o preenchimento 

de prontuário odontológico pelo CD, sua manutenção de forma atualizada e 

conservação em arquivo próprio (BARBERINO, 2002).  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O caso em questão ressalta a necessidade do correto preenchimento e 

arquivamento da documentação odontológica, uma vez que ela pode se tornar 

uma peça essencial para um caso de identificação humana. 

A grande quantidade de informações presentes na documentação 

odontológica foi fundamental para que a identificação fosse executada de forma 

segura e rápida. Os registros dentários quando bem elaborados, 

adequadamente preenchidos, e arquivados, além de possibilitar uma boa 

direção dos tratamentos clínicos e servir como instrumento de defesa em 

questões judiciais, é fundamental na prática forense nos casos de identificação 

humana.  

O caso apresentado, foi elucidado por meio da análise comparativa entre 

uma radiografia panorâmica ante-mortem com a radiografia post-mortem. Foram 

observadas   coincidências   e   características   anatômicas   que   confirmaram   

a identidade do indivíduo. 
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