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RESUMO

0 presente trabalho tem por objetivo destacar a importância do
cirurgião-dentista na identificação humana. Identidade

é o conjunto de caracteres que

individualiza uma pessoa, fazendo-a distinta das demais. A identificação é essencial por razões
legais e humanitárias, sendo vários os métodos empregados para este fim. Dentre eles podemos
citar: o reconhecimento visual, as roupas e objetos pessoais, as impressões digitais, as impressões
palmares, as impressões plantares, o exame do DNA, o exame dental, o exame médico, o exame
radiografico, o exame esquelético, o exame do cabelo, o exame sorológico e o exame por
exclusão. Todos os métodos de estabelecimento da identidade seguem o mesmo principio, eles
comparam os registros anteriores à morte com os registros posteriores à morte, assim como, todos
apresentam vantagens e desvantagens. Alguns destes métodos são conhecidos por serem
cientificamente confiáveis, o exame dactiloscópico, o exame dental e o exame do DNA são
exemplos disto. Enquanto que outros, são menos confiáveis, como o reconhecimento visual e o
exame das roupas e objetos pessoais. Quando ha ausência das falanges ou dos registros das
impressões digitais anteriores à morte, o processo de identificação baseia-se no exame das

arcadas dentárias. 0 exame dental é um meio preciso e durável de identificação, que utiliza
odontogramas, radiografias intra e extrabucais, modelos de estudo, trabalhos protéticos,

fotografias, entre outros registros. A rugoscopia palatina é um método auxiliar de identificação,
enquanto que, a queiloscopia é mais importante sob o ponto de vista da investigação criminal. No
vivo ou no morto recente, a determinação do sexo e da estatura não é uma tarefa complexa e
dependendo do estado de conservação do corpo, várias são as técnicas empregadas. A
determinação racial é realizada principalmente, utilizando medidas do crânio. Para a estimativa
da idade, os dentes fornecem os melhores subsídios devido ao fato deles serem extremamente
resistentes. As marcas de mordida quando bem observadas, constituem mais um campo de estudo
da Odontologia Forense, isto se deve ao seu registro preciso na pele ou no objeto mordido.
Mesmo não identificando uma pessoa, a presença de sinais particulares, sinais profissionais,
malformações, tatuagens e cicatrizes servem pelo menos para exclui-la. Outro meio de
identificação é a superposição crânio/fotografia, usado quando falharem os métodos mais
significativos e está baseado na perfeita correspondência de alguns marcos anatômicos. Em um
processo de identificação, a perícia deve ser executada por peritos oficiais e quando isto não é

possível, qualquer profissional, desde que habilitado, pode ser chamado a contribuir com a
Justiça. Dentro deste contexto, a atuação do cirurgião-dentista é fundamental na identificação de
corpos carbonizados, corpos em estado avançado de putrefação, corpos esqueletizados, nos
desastres em massa, na análise de marcas de mordida, na determinação da estimativa da idade,
entre outros casos.

ABSTRACT

The objective of this work is stress the importance of the dentist in
human identification. Identity is the set of characteristics that individualize a person, making it
distinct from the others. The identification is essential for legal and humanitarian reasons and
there are several methods used for this purpose. Namely, visual identification, personal effects
and clothing, fingerprints, palmprints, plantarprints, DNA examination, dental examination,
medical examination, radiographic examination, skeletal examination, hair examination, serum
examination, and exclusion examination. All the methods for establishing an identity follow the
same principle; they compare the antemortem and the postmortem records, as well they all have
advantages and disadvantages. Some of these methods are known for being scientifically reliable:
the dactyloscopic examination, the dental examination and the DNA examination whereas others
are less reliable, such as visual identification and identification through personal effects and
clothing. When there is a lack of the phalanges or the antemortem fingerprints records, the
process of identification rely upon the dental arches examination. The dental examination is a
precise and durable mean of identification, which uses dental charts, intra and extraoral
radiographs, cast models, prosthetic appliances, photographs, and other records. The palate
rugoscopy is an auxiliary method of identification, while the cheiloscopy is more important under

the scope of the criminal investigation. In the living or the recently deceased individual,
determination of gender and stature is not a complex task and, depending on the conservation of
the body, several techniques are used. The determination of the race is mainly performed by
using measurements of the skull. To estimate the age, the teeth give the best sources since they
are extremely resistant. The bite marks, when precisely noted, constitute another field of Forensic
Dentistry, because of their detailed impression on the skin or the bitten object. Even when an
individual is not identified, the presence of particular signals, professional signals,
malformations, tattoos, and scars will help at least for an exclusion. Another method of
investigation is the skull/photograph superimposition, used when the most significant methods
had failed, and it is based on the perfect match of some anatomical landmarks. ln an
identification process, the examining must be performed by official experts and, when this is not
possible, any practitioner, as long as skilled, may be called on to assist the Justice. In this context,
the action of the dentist is fundamental for identification of carbonized bodies, bodies in
advanced state of putrefaction, skeletonized bodies, in mass disasters, in bite mark analysis, in
determination of an age estimate, and other cases.
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1 INTRODUÇÃO

A identidade é o conjunto de caracteres fisicos, funcionais ou psíquicos,
normais ou patológicos, que individualizam determinada pessoa. A pesquisa destes atributos,
constitui o objeto da identificação.

A identificação positiva de uma pessoa falecida é um componente
fundamental para amenizar o sofrimento e, acredita-se que é um principio essencial de dignidade
humana em uma sociedade civilizada.

A identificação positiva é um procedimento pelo qual os dados corn
relação a um corpo humano desconhecido, mostram-se combinando com os dados que dizem
respeito a uma pessoa desaparecida, conhecida em tal extensão que as autoridades encarregadas,
são convencidas de que ambos originam-se do mesmo indivíduo.

Vários métodos podem ser empregados para a identificação de pessoas.
Dentre eles podemos citar:
a) reconhecimento visual;
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b) roupas;
c) objetos pessoais;
d) exame das impressões digitais;
e) exame dental;
O exame do DNA;
g) exames médicos;
h) exames radiográficos;
i) exame esquelético;
j)

exame do cabelo;

k) exame por exclusão;
I) exame sorológico.

Alguns destes métodos são conhecidos por serem cientificamente
confiáveis, como o exame dactiloscópico, enquanto que outros, são menos confiáveis, como o
reconhecimento visual.

0 procedimento de identificação pode ser dividido em quatro passos
distintos:
a) coleta e registro dos dados posteriores 6. morte de corpos não identificados;
b) coleta e registro dos dados anteriores A. morte de pessoas relatadas como
desaparecidas;
c) comparação dos dados posteriores e anteriores A. morte;
d) conclusão de um relatório sobre o resultado da comparação.
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0 exame esquelético permite a determinação das características pessoais
do cadáver, como por exemplo: sexo, raça, estatura e biótipo; estreitando consideravelmente o
campo de identidades possíveis.

Na revisão da história da Odontologia Legal, fica claro que ela forma
uma especialidade separada dentro da Odontologia. A identificação odontológica tem sido
empregada em variadas ocasiões durante toda a história (SYRJANEN, SAINIO, 1990)

Os dentes são as estruturas mais duráveis do corpo humano, e os
materiais restauradores também são extremamente resistentes à destruição por elementos

químicos e fisicos. Sendo assim, a identificação dental é um dos métodos mais precisos de
identificação humana, quando tanto os métodos visual quanto de impressões digitais são
ineficazes. Por exemplo, nos casos onde houve decomposição avançada, ausência das falanges,
fragmentação extrema, corpos carbonizados, restos esqueletizados, ou em situações de
desarticulações e amputações, quando a cabeça se encontra separada do tronco.

STROM, SOGNNAES apud SYRJANEN, SAINT° (1990) relataram
que, durante as últimas décadas, a avaliação forense das condições bucais, têm-se mostrado
crucial em várias ocasiões, em relação à solução de problemas de identificação frequentemente
encontrados, e para servir os interesses da Justiça tanto em casos civis quanto criminais.

A Odontologia Legal, cuja finalidade principal é a aplicação dos
conhecimentos da ciência odontológica a serviço da Justiça, necessita periodicamente da
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utilização de radiografias para identificação humana. Com isto, a identificação radiológica
desempenha um papel muito importante nos casos onde os métodos tradicionais, não são
aplicáveis.

0 exame radiológico, por sua vez, é útil não apenas na avaliação de
restos humanos precariamente preservados, mas também na detecção de corpos estranhos

e

objetos metálicos não observados durante o exame clinico.

A identificação de corpos humanos desconhecidos é essencial nas
sociedades modernas por razões legais e humanitárias. É um elemento essencial no processo de
atestado de óbito e na investigação de homicídios. Até que o morto seja positivamente
identificado ou um longo processo legal seja concluído, no caso de pessoas desaparecidas por
vários anos, seus bens não podem ser divididos, as pensões por morte não podem ser pagas e os
cônjuges sobreviventes não podem casar-se novamente (ROTHWELL, HAGLUND, MORTON
Jr., 1989).

Sendo assim, os registros dentais devem permanecer arquivados de 7 a
10 anos a partir da última consulta. Os registros de Odontopediatria, por sua vez, precisam
permanecer guardados, até que os pacientes atinjam a maioridade (NEVILLE, DAMM, ALLEN,
BOUQUOT, 1998).
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2 PROPOSIÇÃO

0 objetivo deste trabalho, consiste na realização de uma revisão da
literatura, que tem como propósito contribuir com a missão do cirurgião-dentista em relação a sua
atuação na identificação humana, quando solicitado pela Justiça em prol da humanidade. Tendo
ainda, como propósito, conscientizar os profissionais da Odontologia da necessidade de executar

corretamente os registros dentais, bem como, padronizar os levantamentos radiográficos.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Conceito

0 conceito de identidade abrange dois elementos: a unicidade

e a

imutabilidade. Cada indivíduo é absolutamente (mico, distinto dos demais. E ha nele alguma
coisa imutável, que o mantém sempre o mesmo através do tempo. Identificação é o ato mediante

o qual se estabelece a identidade de alguém ou de alguma coisa (ALMEIDA JÚNIOR, COSTA
JÚNIOR, 1977).

Identidade é o conjunto de caracteres que individualiza uma pessoa,
fazendo-a distinta das demais. Identificação, é o processo pelo qual se determina a identidade de
uma pessoa, ou um conjunto de diligências cuja finalidade é levantar uma identidade.
Identificação

é um conjunto de meios ou técnicas empregados para que se obtenha uma

identidade (FRANCA, 1995).
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Identidade é a qualidade de ser a mesma coisa, e não diversa (MORAIS
apud FRANCA, 1995).

PEIXOTO apud FRANÇA (1995), afirmou que, identidade é o conjunto
de sinais ou propriedades que caracterizam um indivíduo entre todos, e o revelam em

determinada circunstância. Relatou ainda que, estes sinais são específicos e individuais,
originários ou adquiridos

3.2 Reconhecimento Visual

De acordo com BUCHNER (1985), o reconhecimento visual representa
o método mais freqüente de identificação, podendo ser utilizado apenas nos casos onde o corpo, e
especialmente as características faciais, estão bem preservadas. 0 reconhecimento visual é
considerado o método menos confiivel, pelo fato de que, um corpo exposto ao calor pode estar
irreconhecível em 24 horas após a morte. Além disto, o exame do corpo por parentes ou amigos é
uma experiência altamente emocional, e falhas em conseguir a identificação correta são comuns.

Segundo

SYRJANEN, SAINIO (1990),

os

cientistas

forenses

geralmente concordam, que o reconhecimento visual é quase sempre, o menos confidvel método
de identificação. Isto se deve, ao estresse emocional envolvido e a avaliação subjetiva necessária
por parte dos membros da família.
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NEVLLLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998) afirmaram que, o
reconhecimento visual realizado por um membro da família, amigo ou conhecido, é o método
menos confiivel para a identificação de um indivíduo. Isto se deve, ao fato de que, parentes
distraídos poderão confundir os corpos. Além disto, esta forma de identificação pode ser
descartada com as mudanças nos dados posteriores à morte que ocorrem com a decomposição,
carbonização ou desmembramento dos corpos.

3.3 Roupas e Objetos Pessoais

BUCHNER (1985) comentou que o exame das roupas e objetos pessoais
é útil na identificação, desde que não tenha havido nenhuma tentativa de troca criminosa de
identidade. Baseado na descrição cuidadosa e no exame de cada artigo de roupa e de objetos
associados ao corpo, é feita uma comparação com relatos sobre as pessoas falecidas. Placas
militares de identificação ao redor do pescoço, braceletes de identificação no punho, jóias

e

documentos pessoais encontrados na roupa da pessoa morta, são bastante úteis para estabelecer a
identidade. A identificação através das roupas e dos objetos pessoais geralmente não é
considerado um método confiivel, uma vez que, objetos perdidos podem ser confundidos ou
trocados
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NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998) afirmaram que, a
identificação baseada na análise das roupas, jóias, chaves, conteúdo das carteiras e bagagens não
é confiivel, no sentido de que, eles podem ser trocados acidental ou propositadamente. Isto pode
acontecer nos casos de desastre em massa ou quando hi um intento criminal em impedir a
identificação.

3.4 Exame das Impressões Digitais

Deus põe um selo sobre a mão de todos os homens, para que conheça
cada um as suas obras (LIVRO DE JO, 37,7).

ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977) afirmaram que, a
dactiloscopia oferece a mais segura base para a identificação em geral. São praticamente
infinitas as particularidades que distinguem o desenho de um dedo do desenho do outro. Pode-se
afirmar com segurança que não hi dois indivíduos com iguais desenhos papilares e, também que
não existem dois dedos, embora do mesmo indivíduo, cujos desenhos se confundam. Segundo os
mesmos autores, os gêmeos univitelinos poderiam gerar suspeita, pois nascem com igual carga
genética. Entretanto mesmo neste caso, as cristas papilares são diferentes, crendo-se que,
influências ambientais intra-uterinas, exercidas nas primeiras semanas de vida pré-natal, são as
responsáveis pela diferenciação (FIG. 1).

FIGURA 1 — Parte central das impressões digitais de gêmeas idénticas
FONTE — ALMEIDA JUNIOR, COSTA JUNIOR, 1977

BUCHNER (1985) relatou que, o exame das impressões digitais é o
método mais confiável de identificação. A especificidade deste método não pode ser contestada,
uma vez que, não hi dois conjuntos de impressões iguais. Segundo o mesmo autor, a
desvantagem do sistema de impressões digitais é a falta freqüente de registros das impressões
anteriores A morte, para comparação. Contudo, este problema pode ser superado em alguns casos
pela obtenção de impressões na casa da pessoa morta. As impressões digitais podem ser
encontradas em objetos que foram manipulados no passado recente, por exemplo: latas de spray,
vidros de cosméticos, escovas de cabelo e livros.

As cristas papilares digitais permanecem invariáveis desde o 6 0 mês de
vida intra-uterina até depois da morte do indivíduo, enquanto a putrefação não desfaça a pele. Da
infância para a maturidade, o desenho aumenta de proporções, mas não muda. Na velhice, a
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desintegração da superficie interrompe a continuidade de algumas linhas; contudo, o desenho se
conserva sempre nítido e reconhecível. Os agentes externos, podem gastar ou mascarar
provisoriamente as saliências papilares, mas cessada a causa, e passados alguns dias, elas se
restabelecem, reaparecendo idênticas ao que eram (ALMEIDA JUNIOR, COSTA JUNIOR,
1977).

Segundo NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998) as
impressões digitais dos dedos das mãos são únicas para cada pessoa. 0 formato destas impressões
é determinado geneticamente, e nem mesmo gêmeos homozigotos as têm iguais. Por serem
herdadas, elas são características estáticas que permanecem imutáveis por toda a vida.

SILVA (1997) relatou que, cada indivíduo apresenta impressões
diferentes dos demais indivíduos. Sendo assim, não existem duas impressões idênticas, nem
mesmo nos diversos dedos de urna mesma pessoa

ALMEIDA JUNIOR, COSTA JUNIOR (1977) afirmaram que,

o

sistema dactiloscópico de Vucetich é um sistema prático de classificação dos desenhos, com a
finalidade de arquivamento. Baseia-se nos desenhos dos 10 dedos e é o adotado no Brasil. Ainda
segundo estes autores, é dificil que o criminoso, não assinale o seu ato com as impressões
digitais. 0 estado emotivo do criminoso, aumentando-lhe a sudorese, favorece a formação das
impressões, as quais entretanto, poderão mostrar-se confusas se a sudação for muito pronunciada.
Contudo, a validade da prova dactiloscópica perante os Tribunais é tão somente de que, o

indivíduo a que a impressão corresponde, esteve no local ou tocou com os dedos o objeto

marcado.

Segundo FRANÇA (1995), o sistema dactiloscópico de Vucetich
lançado em 1891 e instituído no Brasil em 1903 é o método mais eficiente da ciência da
identidade. Juan Vucetich de fi niu dactiloscopia como: "a ciência que se propõe a identificar as
pessoas, fisicamente consideradas, por meio das impressões ou reproduções fisicas dos desenhos
formados pelas cristas papilares das extremidades digitais."

SYRJANEN, SAINIO (1990) afirmaram que, a identificação através do
exame das impressões digitais, anteriormente o principal meio de identificação, está associada
com dois problemas principais. 0 primeiro problema, reside nos casos de acidentes, em que os
corpos se encontram carbonizados e onde as impressões digitais posteriores à morte não estão
disponíveis para a identificação. 0 segundo problema é quanto A. redução nos últimos 10 anos,

dos registros das impressões digitais. Nestes casos, não se pode identificar um indivíduo, pela
ausência dos registros das impressões digitais anteriores à morte para comparação com o exame
feito posteriormente à morte.

A pesquisa de caracteres dactiloscópicos não se insere dentro do campo
da atuação do odontolegista. No entanto, é diante da sua ausência que se fará necessária, muitas
vezes, a atuação do odontolegista na busca de outros dados que permitam a identificação de um
cadaver em estado de decomposição e mesmo nos casos de ossada (SILVA, 1997).
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3.5 Impressões Palmares

Os desenhos formados pelas cristas papilares da mão oferecem
propriedades semelhantes aos produzidos pela polpa digital, e são únicos para cada indivíduo
(ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JUNIOR, 1977).

Segundo SILVA (1997) as palmas das mãos possuem cristas papilares
que podem ser classificadas. Sendo esta classificação, muito complexa, este método apresenta

pouca utilidade

3.6 Impressões Plantares

Segundo ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977), as impressões
dos pés também apresentam as suas individualidades. 0 estudo das pegadas em série, podem
fornecer dados de interesse. Os indivíduos pesados e as mulheres gravidas caminham com os pés

afastados, a fim de melhor manterem o equilíbrio. 0 comprimento do passo depende do
comprimento das pernas do indivíduo, dos seus hábitos e da velocidade com que anda. Passos do
lado direito diferentes dos do lado esquerdo, indica que a pessoa manca (a perna manca, da
passadas mais curtas que a outra).

SILVA (1997) afirmou que, as plantas dos pés também exibem
cristas papilares perenes, imutáveis e individuais, sendo este método obrigatório nas
maternidades. Quando nasce uma criança, antes do corte do cordão umbilical, toma-se a sua
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impressão plantar e a impressão digital da mãe, que serão confrontados nos casos de dúvida da
maternidade.

3.7 Exame Dental

Embora as impressões digitais, segundo BUCHNER (1985) seja o

melhor método conhecido de identificação, o fato de que a pele é rapidamente destruída após a
morte limita a utilidade desta técnica. Em contraste, os dentes são o mais durável dos tecidos
humanos. Ainda segundo este autor, a dentição adulta é composta de 32 dentes; cada um possui
cinco superficies visíveis ao exame clinico. As combinações inumeráveis de dentes ausentes,
lesões cariosas, restaurações e próteses que envolvem estas 160 superficies, formam a base para a
identificação dental. A desvantagem do sistema dental é que assim como com as impressões
digitais, os registros anteriores à morte nem sempre estão disponíveis ou não são facilmente
obtidos se não houver um armazenamento.

SPERBER (1986) afirmou que, os dentes e suas estruturas orais, assim
como as impressões digitais são únicas para cada pessoa, incluindo os gêmeos idênticos. Os
dentes são as estruturas mais duráveis do corpo, permanecendo muitas vezes, inalterados nos
casos de decomposição e queimadura. Os problemas geralmente são agravados, quando os corpos
são encontrados ao léu e são atacados por animais. Nestes casos, os dentes podem ser perdidos,
dificultando a identificação. Ainda segundo este autor, uma pessoa através dos dentes pode ser
identificada utilizando:

28

a) radiografias,
b) modelos de estudo;

c) registros odontológicos;
d) fotografias da pessoa sorrindo.

WOOD, TAL BLENKINSOP, JOHNSTON (1994) afirmaram que,
quando os corpos estão decompostos, esqueletizados, fragmentados, queimados ou mutilados, a
dentição humana tem maior probabilidade de estar intacta e resultar em informação para a
identificação. Isto é essencialmente verdadeiro, pois existe uma variedade grande de
características individuais nos dentes e nos maxilares que podem auxiliar na identificação.
Marcos anatômicos, características fisicas e processos patológicos estão freqüentemente
disponíveis na forma de odontogramas, radiografias e modelos de estudo. Estes registros
anteriores à morte sib evidências importantes para determinar a identidade. Dentes ausentes ou
inclusos, restaurações, obturações intra-radiculares, próteses, morfologia dental

e pulpar,

trabeculado ósseo, cáries, doença periodontal são características comumente utilizadas para
comparação.

SPERBER (1986) relatou que, a identificação através dos dentes e
arcadas dentárias é feito da seguinte maneira:

a) corpo visualmente identificável: fotografias, radiografias, odontograma, moldagens
dentais (quando aplicáveis), ressecção por dissecção inframandibular;
b) corpo decomposto/incinerado: fotografias, radiografias, odontograma, ressecção
preservação de amostras dos maxilares (se indicada);

e
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c) restos do esqueleto: fotografias, radiografias, odontograma e preservação de amostras
dos maxilares (se indicada).

Segundo NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998) a
identificação através das arcadas dentárias é especialmente útil, quando um cadaver está
esqueletizado, decomposto, queimado ou desmembrado. Este método de identificação esta
baseado nos seguintes dados:
a) exame dos remanescentes dentais posteriormente à morte. 0 odontograma feito após a
morte deve ajustar-se as situações que aconteceram depois da mesma. A perda de
dentes após à morte devido a. decomposição do ligamento periodontal, pode ser
causada pelo ataque de animais, ação das marés num afogamento ou pela deficiente
investigação da cena do crime ou desastre. Quando isto acontece, a crista do osso
alveolar permanece intacta e não há neoformação óssea no alvéolo, diferindo, do que
ocorre em uma exodontia;
b) exame dos registros dentais anteriores A. morte. Com o registro anterior a. morte em
mãos, o perito precisa organizar toda informação obtida através de radiografias,

anotações e odontogramas de forma padronizada;
c) comparação dos registros anteriores e posteriores à morte por similaridades e
discrepâncias. A identificação positiva pode, ainda, ser estabelecida, mesmo quando

algumas discrepâncias são observadas. As informações trocadas no odontograma
anteriormente à morte, podem ser consideradas nos casos de exodontia de um dente e o
adjacente migrou para o seu lugar. A comparação pode ficar prejudicada pela
qualidade das provas, como, por exemplo: radiografias de baixa qualidade;
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d) elaboração de uma conclusão, baseada em uma análise objetiva dos dados
apresentados. A conclusão deve ser sustentada e defendida, quando apresentada sob

juramento diante do Tribunal.

ROTHWELL, HAGLUND, MORTON Jr. (1989) afirmaram que, a
precisão da identificação dental depende diretamente da quantidade de estruturas dentais

recuperadas. Quanto maior o número de dentes recuperados, maior a probabilidade de que
múltiplas características distintivas possam ser correlacionadas. Em muitos casos, a comparação

dental ajuda a excluir certas pessoas. Um exemplo disto é quando um dente está presente na
amostra posterior A. morte e nos registros anteriores A. morte constata-se, que ele foi extraído.

DORION (1990) afirmou que, os métodos usados na identificação

dental são relativamente simples. Eles envolvem a comparação entre o material conhecido e
identificável anterior à morte com o material posterior à morte. A identificação pode encontrar-se

em uma das várias categorias seguintes:
a) positiva - os dados anteriores e posteriores A. morte combinam em detalhes suficientes
quantitativa e qualitativamente para estabelecer que eles são do mesmo indivíduo;
b) provável - os dados anteriores e posteriores à morte possuem características

consistentes, mas devido à condição dos restos ou A. qualidade das evidências anteriores
morte, não é possível estabelecer uma identificação odontológica.
c) possível - a diferença entre provável e possível é uma questão de grau, sendo que a

primeira é mais forte;

,1 I

d) evidência insuficiente - a informação disponível é insuficiente para formar uma base
para uma conclusão;

e) exclusão - os dados anteriores e posteriores à morte são inconsistentes.

SYRJANEN, SAINIO (1990) relataram que o exame das arcadas
dentárias é proeminente nos procedimentos atuais de identificação. 0 aumento nas quantidades
de dados odontológicos nos países ocidentais modernos, contribuiu significativamente para este
desenvolvimento. Este aumento, significa que o dentista desempenha um papel principal, na
identificação em acidentes aéreos (TAB. 1).

TABELA 1 — Métodos utilizados para identificado de vitimas de acidentes aéreos

Autores

Número de

Identificação

Identificação

vitimas

dental

dental e outros
métodos

Haines (1967)

72

34

Keiser-Nielsen (1963)

42

Keiser-Nielsen (1963)

Outros métodos

Vitimas não
identificadas

6

32

0

10

18

14

0

101

0

45

0

56

Salley (1963)

127

62

0

65

0

Stevens (1966)

218

21

0

197

0

Wyk (1969)

122

6

25

80

11

Peterson (1971)

109

53

0

35

21

Ashley (1972)

162

70

0

81

11

Ashley (1972)

64

10

0

4

50

Waaler (1972)

24

6

9

9

0

Beckman (1974)

148

59

63

8

18

Barsley (1985)

154

93

23

38

0

Clark (1986)

112

6

não informado

não informado

não informado

McCarty (1987)

71

66

3

2

0

Mulligan (1988)

256

113

67

76

0

1.782

609

259

641

167

TOTAL

FONTE — SYRJANEN, SAINT°, (1990)
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Segundo DORION (1990), 30% das pessoas mortas em acidentes
ocorridos entre 1951 e 1974 foram identificadas através dos dentes (TAB. 2).

TABELA 2— Acidentes com vitimas fatais identificadas através do exame dental

Número de
vitimas

Identificação
pelos dentes

%

Exame dental e
outros métodos

0/0

Teare (1951)

28

3

11

-

-

Honolulu (1962)

27

14

52

-

-

Haines (1967)

72

34

47

6

8

Keiser-Nielsen (1963)

42

10

24

18

43

Keiser-Nielsen (1963)

101

0

0

45

45

Salley (1963)

127

62

49

-

-

Fisher (1963)

81

3

4

13

16

Blair (1964)

23

3

13

10

43

Stevens e Tarlton (1966)

218

21

10

-

-

Hanrneling, et al (1966)

57

43

75

-

-

Haines (1967)

72

34

47

6

s

Boone County, Ky (1967)

67

19

28

-

-

Van Wyk (1969)

123

6

5

25

20

Peterson e Koogon (1971)

109

53

49

-

Ashley (1972)

162

70

43

-

Ashley (1972)

64

10

16

-

Waaler (1972)

24

6

25

Luntz e Luntz (1972)

28

25

89

Beckmann (1974)

148

59

40

63

43

1573

475

30

195

12

Autores

TOTAL

()
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FONTE — DORION, 1990.

Segundo SYRJANEN, SAINIO (1990), para que as vitimas de acidentes
aéreos sejam identificadas de forma eficaz, um centro de identificação multidisciplinar deve ser
organizado. Uma seção de Odontologia Legal deve estar contida em tal centro. De forma ideal,
esta seção deve ser dividida em três subseções:

Bib, oca Universitária
FSC
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a) registros dentais anteriores à morte,
b) exame dental e radiografias dentais posteriores à morte;
c) registros dentais posteriores A. morte e um computador para comparações.

FRANÇA (1995) descreveu que a identificação pela arcada dentária é
fundamental, principalmente em se tratando de carbonizados ou esqueletizados. Para tanto, é
preciso dispor de uma ficha dentária anterior fornecida pelo dentista da vitima. Esta ficha é a peça
mais importante para a identificação de desconhecidos ou vitimas de catástrofes de qualquer

espécie. Segundo o autor, a posição e as características de cada dente, seja ele temporário ou
permanente, as caries em sua precisa localização, a ausência recente ou antiga de um ou mais
dentes, os resíduos radiculares, a presença de prótese ou de aparelho ortodiintico, os detalhes de
cada restauração, a condição dos dentes no que diz respeito à cor, erosão, limpeza e
malformações, tudo é importante em um processo de identificação. Entre as alterações dentárias
significativas para registro em uma identificação, destacam-se as provocadas por agentes
mecânicos, químicos, fisicos e biológicos. As alterações dentárias profissionais devem ser

anotadas na ficha do paciente. Estas alterações são provocadas pela longa repetição de certos
hábitos de trabalho, como, por exemplo, os sopradores de vidro. A mesma importância é dada
para as alterações promovidas por hábitos comuns, como o desgaste dos fumadores de cachimbo,
dos rangedores de dentes, dos onic6fagos (roedor de unhas) e o escurecimento dos dentes dos
fumantes. A abrasão, as fraturas, as extrações e as luxações dentárias, devem igualmente ser
anotadas. No entanto, afirma o autor que, este método de identificação apresenta alguns
inconvenientes, tais como: dificuldade de classificação e arquivamento das fichas, mutabilidade
das peças dentárias e dificuldade de manter uma rotina obrigatória de registro dos dentes ausentes
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ou presentes, juntamente com suas possíveis características anatômicas ou as restaurações
realizadas pelos dentistas.

SILVA (1997) relatou que, o conhecimento das particularidades
anatômicas normais dos dentes humanos macroscópicas e microscópicas, é de suma importância
para o odontolegista. 0 perito, ao examinar um dente, deve em primeiro lugar, verificar se o
dente é deciduo ou permanente, para em seguida determinar o grupo a que ele pertence (incisivos,
canino, pré-molares e molares). Na sequência, observar-se-á se o elemento dentário é superior ou
inferior. Também será analisada sua posição no arco (central ou lateral, primeiro ou segundo) e
qual sua situação em relação ao plano sagital mediano (direito ou esquerdo).

NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998) afirmaram que, a
principal vantagem da evidência dentária é sua preservação após a morte. Apesar das
características dos dentes de uma pessoa mudarem no decorrer da vida, a combinação dos dentes

cariados, ausentes e restaurados é reproduzível e pode ser comparada em qualquer tempo. A
presença e a posição dos dentes, suas características anatômicas, restaurações e anomalias,
proporcionam dados para a comparação antes e depois da morte. Ainda segundo estes autores,
dados como: o nome da pessoa, número da carteira de motorista ou do seguro social, podem ser
colocados nas próteses removíveis, numa tentativa de propiciar uma base para a identificação da
considerável população parcial ou totalmente desdentada. E, mesmo que os registros dentais de

um edentado possam ser obtidos, eles podem não refletir a presente característica dos sulcos do
osso alveolar. Os problemas de identificação, estão freqüentemente relacionados à aquisição e
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interpretação dos registros anteriores A. morte, já que infelizmente, vários são os sistemas de
numeração dental (TAB. 3).

TABELA 3 — Sistemas de numeração dental

DENTES PERMANENTES
Superior Direito

Superior Esquerdo

Inferior Direito

Inferior Esquerdo

Sistema de Numeração Universal
12 34 5 6789 10 11 12 13 14 15 16

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

Sistema Zsigmondy/Palmer
8 7 6 5 4 3 2 111 2 3 4 5 6 7 8
8 76 54 3 272 34 5 67 8

Sistema da Federação Dentária Internacional
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

DENTES DECiDUOS
Superior Direito

Superior Esquerdo

Inferior Direito

Inferior Esquerdo

Sistema de Numeração Universal
ABCDEFGHIJ
TSRQPONMLK

Sistema de Numeração Universal Alternado
4D 5D 6D 7D 8D 9D 10D 11D 12D 13D
29D 28D 27D 26D 25D 24D 23D 22D 21D 20D

Sistema Zsigmondy/Palmer
EDCBAIABCDE
EDCBATBCDE

Sistema da Federação Dentária Internacional
55 54 53 52 51 61 62 63 64 65
85 84 83 82 81 71 72 73 74 75
FONTE — NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT, 1998
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Segundo o AMERICAN BOARD OF FORENSIC ODONTOLOGY
(1994). 0 sistema de numeração dental universal deve ser usado pelos odontolegistas ao realizar

o exame após a morte. E, o odontograma deve ilustrar da forma mais completa o seguinte:
a) restaurações, caries, anomalias, fraturas, implantes, abrasões;
b) condição periodontal, calculo, recessão;
c) relações oclusais, dentes mal-posicionados, ausentes, supranumerários;

d) fotografi as intra-orais devem ser usadas para detalhar todas as características.

Na população atual, as intervenções preventivas reduziram o número de
restaurações dentais, e obter uma combinação entre os registros anteriores e posteriores à morte

se tornou mais dificil (WOOD, TAI, BLENKINSOP, JOHNSTON, 1994).

ALT, VACH (1995) relataram que a redução em todo o mundo nas
freqüências de caries resulta em um número crescente de indivíduos que não exibem traços de

tratamento odontológico, complicando desta forma a identificação das vitimas de acidentes em
massa ou de pessoas não identificadas. Além disto, a maior parte da humanidade não tem acesso
a cuidados de saúde pública adequados, de modo que não existe registros para estas pessoas.
Particularmente, nestes casos, onde não há registros dentais disponíveis, a análise das
características odontológicas é uma ferramenta promissora para a identificação de corpos não
identificados. Além dos registros dentais normais, traços dentais morfológicos (cúspides, raizes

acessórias) e anomalias dentais (ausência congênita de dentes) podem fornecer informações

importantes com relação à identificação ou o estabelecimento de um corpo não identificado com
membros presumidos de sua família. A característica mais importante de todos os traços
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selecionados para esta análise deve ser sua determinação genética. Se não houver registros
dentais, a comparação dos traços odontológicos de corpos humanos não identificados com os de
supostos parentes representa um método confidvel.

Com o advento dos materiais estéticos e a redução da incidência de
caries, pode ser dificil para o dentista perito legal determinar se as restaurações estio presentes
por um simples acesso visual ao dente. Além do mais, a avaliação dentária após à morte é
realizada geralmente na sala de necrépsia, necrotério ou no funeral, aonde a própria iluminação e
o acesso a instrumentos odontológicos que podem facilitar a análise das estruturas não se
encontram prontamente disponíveis para um exame detalhado (NEVILLE, DAMM, ALLEN,
BOUQUOT, 1998).

Os computadores podem ser usados na Odontologia Legal para ajudar a
organizar os registros. Reunir os registros dentais anteriores e posteriores a morte aumenta a
probabilidade de uma identificação positiva. 0 dentista forense, após comparar os registros e as
evidências radiogrificas, faz a identificação. Os computadores tan sido usados em muitos
desastres em massa. A tragédia de Jonestown-Guyana ilustra melhor o valor do computador na
Odontologia Legal. Neste acidente, houve 913 mortes. Para comparação dos registros dentais
anteriores a morte com 913 registros dentais posteriores a morte, seriam necessárias 15 horas.
Usando um computador, a mesma tarefa Ode ser realizada em questão de minutos (SYRJANEN,
SAINIO, 1990). Ainda segundo os autores, a tecnologia da computação e a radiologia
odontológica devem permitir que os dentistas forenses possam trabalhar com os fragmentos
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dentais de forma tão eficaz quanto com a dentição inteira. Os principais problemas que a seção de
Odontologia Legal enfrenta são:
a) registros dentais anteriores à morte inadequados. Este problema, provavelmente
continuará por algum tempo;
b) complicações legais. As complicações legais podem ser significativamente reduzidas

pelo emprego de procedimentos forenses sólidos e documentação apropriada;
c) fragmentação do material odontológico.

Segundo WOOD, TAL BLENKINSOP, JOHNSTON (1994), os
avanços tecnológicos na ciência da computação simplificaram a tarefa de armazenar dados na
identificação dental. Os registros dentais digitalizados em desastres em massa fornecem um

método fácil e rápido de eliminar combinações improváveis e estabelecer candidatos possíveis
para a identificação dental.

DORION (1990) afirmou que, a utilização do computador é um meio e
não um fim, já que a identificação, é o resultado do raciocínio e da lógica. Ele facilita a
organização, o armazenamento, a preservação, a análise e a transmissão dos dados, reduzindo o

tempo e os custos
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0 uso do computador nos processos de identificação, principalmente
nos desastres em massa, facilita o arquivamento e a combinação dos registros anteriores e
posteriores à morte, assim como sua apresentação no Tribunal. Contudo, a identificação é o
resultado de um processo do pensamento humano (NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT,
1998).

3.8 Rugoscopia Palatina

Segundo FRANÇA (1995) palatoscopia ou rugoscopia palatina é a
forma de se obter a identificação humana através de inspeção das pregas palatinas transversas
encontradas na abóboda da boca. Consiste, na reprodução que a impressão deixa nas saliências
existentes no palato, que são facetas imutáveis.

METZGER, BUCHNER apud BUCHNER (1985) relataram o emprego
da morfologia das rugas palatinas na identificação individual. A comparação por este método é
feita através de modelos de estudo ou de trabalhos protéticos realizados anteriormente à morte da
pessoa.

SILVA (1997) afirmou que a rugoscopia palatina é um método auxiliar
de identificação e tem por base a análise das cristas, dobras, pregas encontradas na abóboda
palatina (FIG. 2).

III

IV

•

( 5) tipo! — rugas dirigidas no sentido medial; tipo II - rugas dirigidas no sentido lateral;
tipo III - rugas dirigidas no sentido distal; tipo IV - rugas dirigidas em sentido variado.
FIGURA 2 - Classificação da disposição das rugas no palato
FONTE — SILVA. 1997

A conformação das rugas palatinas, sãoexclusivas para cada indivíduo
(NEVILLE, DAIVIM, ALLEN, BOUQUOT, 1998).

3.9 Queiloscopia

FRANÇA (1995) a fi rmou que na identificação humana, em situações
muito especiais, podem-se utilizar os sulcos da estrutura anatômica dos lábios, através de suas
impressões tomadas com pintura labial ou batom comum sobre papel branco. A queiloscopia não
é um método comum usado no processo de identificação humana. Isto se deve, às dificuldades

de classificação e is modificações que estas impressões sofrem no passar do tempo com o
avançar da idade das pessoas. Este método pode tornar-se útil quando no confronto recente de
impressões deixadas em objetos como: copos, taças, vasos, pontas de cigarro ou guardanapos
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com marcas de batom, ou ainda em almofadas usadas em casos de sufocação. Segundo o mesmo
autor, o emprego da queiloscopia é mais significativo na investigação criminal, pois como
método de identificação padronizado necessitaria de um arquivo prévio e de uma metodologia de
classificação para futuras comparações a partir de fichas labiais em um grande número de
pessoas.

Segundo NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998), os sulcos na
superficie dos lábios e o contorno dos seios maxilares e frontal são únicos e, podem ser úteis em
um processo de identificação.

3.10 Exame da Saliva

ALMEIDA JUNIOR, COSTA JUNIOR (1977) relataram que, pelo
exame da saliva deixada, por exemplo, em uma ponta de cigarro, o perito é capaz de determinar o
grupo a que pertence o fumante. De fato, a saliva contém os mesmos aglutimigenos que se
encontram no sangue do indivíduo. Entretanto, certas pessoas são secretoras, isto 6, em sua saliva
existem em quantidade demonstrável, as substâncias responsáveis pela aglutinação; ao passo que
outras pessoas se revelam não secretoras.
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3.11 Exame Esquelético

STEWART apud BUCHNER (1985) afirmou que, o valor do exame
esquelético pela determinação das características pessoais do cadaver, tais como: idade, sexo,
raça e estatura, estreita grandemente o campo de identidades possíveis.

3.12 Exame dos Pelos

Os pelos humanos ou de animais descobertos no local do crime, na
vitima ou no acusado, nas armas ou nos objetos, constituem indícios de valor. Cabelos presos is
almofadas, is cortinas, podem indicar a posição em que estava a vitima ou o acusado. Nos crimes
de estupro, os pélos pubianos do autor achados na vitima ou vice-versa, têm ajudado
consideravelmente a identificar o culpado (ALMEIDA JUNIOR, COSTA JUNIOR, 1977).

3.13 Estimativa do Sexo

Segundo

ALMEIDA

JUNIOR, COSTA JUNIOR

(1977),

a

determinação do sexo no vivo encontra dificuldade, nos casos de hermafroditismo e pseudohermafroditismo, e no indivíduo morto, nos casos em que o cadáver está incompleto. Neste

Ultimo caso, quando não há a presença dos órgãos genitais externos, o exame interno pode revelar
a existência, na mulher, de útero e no homem, a da próstata. Estes órgãos resistem longamente i
putrefação ou A. combustão. E, na falta destes elementos, sera necessário recorrer i pesquisa dos

caracteres sexuais secundários: mamas, pêlos, saliência de pomo-de-adão. No esqueleto,
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completo ou incompleto, a análise da bacia e do crânio para a determinação do sexo fornecem
bons resultados. Somente a bacia, 95%; somente o crânio 92% e, os dois juntos, 98%. Ainda
segundo os mesmos autores, a determinação do sexo pode ser facilitada, utilizando uma técnica
que verifica a presença da cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, que está presente nas células
femininas (FIG. 3 e 4).

FIGURA 3— Bacia do homem
FONTE — ALMEIDA JUNIOR, COSTA JUNIOR, 1977

4-I

•,

•

FIGURA 4 — Bacia da mulher
FONTE — ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR, 1977

Segundo FRANÇA (1995), em uma pessoa viva ou morta recentemente,

a determinação do sexo não é uma tarefa tão complexa. Há na verdade situações complicadas,
como em um cadaver em estado avançado de putrefação, com destruição da genitalia externa; no
esqueleto; nos casos de intersexuais e no pseudo-hermafroditismo, onde são empregadas técnicas
mais sofisticadas, entre elas a pesquisa da cromatina sexual (corpúsculos de Barr). Estes
corpúsculos, se encontram no núcleo das células dos organismos femininos. Relata ainda, que no
cadaver mutilado ou em fase de putrefação avançada, a técnica mais comum é a de abrir a
cavidade abdominal, observando a conseqüente presença de útero e ovários ou de próstata. Já no
esqueleto, a separação sexual faz-se através dos ossos em geral, principalmente do crânio, do
tórax e da pelve. Na pelve, estão os caracteres mais palpáveis da diferenciação sexual (TAB. 4 e
5).
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TABELA 4

-

Identificação do sexo pelas características do crânio

HOMEM

MULHER

1400 cm3 ou +

1300 cm3

Apófises mastoideas

Rugosas e proeminentes

Pouco proeminentes

Arcos superciliares

Salientes

Suaves

Cóndilos occipitais

Longos e delgados

Curtos e largos

Mandíbula

Peso médio - 80 g

Peso médio -63 g

CARACTERES ANATÔMICOS
Capacidade

FONTE — FRANÇA, 1995

TABELA 5— Determinação do sexo por meio das caraterísticas morfológicas da pelve

CARACTERES

MASCULINO

FEMININO

Em geral

Rugosa, inserções musculares marcadas

Lisa, inserções pouco proeminentes

Forma

Coração

Circular

ileon

Alto

Baixo

Articulação sacro-iliaca

Grande

Pequena e mais obliqua

Acetábulo

Grande e para o lado

Pequeno e dirigido ântero-lateralmente

Buraco obturador

Grande e oval

Pequeno e triangular

Corpo do púbis

Triangular

Quadrangular

Sinfise do púbis

Alta

Baixa

Angulo subpubiano

Estreito e em forma de V

Amplo e em forma de U

Sacro

Longo, estreito e pouco curvo, podendo ter Curto, largo e bem curvo, sempre com 5
mais de 5 segmentos

FONTE — FRANÇA, 1995

segmentos
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A pelve é a parte mais importante do esqueleto para a determinação do
sexo. Se a pelve está ausente ou fragmentada, outros ossos, tais como: o crânio, o sacro e os ossos
longos; podem ser usados, mas os resultados serão menos confiáveis (BUCHNER, 1985).

SILVA (1997) relatou que a estimativa do sexo tem seu valor no campo
da Odontologia Legal, principalmente quando é encontrado um crânio separado do restante do
corpo. Nos grandes símios e em raças humanas primitivas e extintas, estas diferenças eram muito
pronunciadas, mas nos grupos humanos recentes estão grandemente reduzidas. Por esta razão, a
diferenciação, no que se refere ao sexo, é duvidosa em crânios humanos modernos. Ainda
segundo este autor, em Medicina Legal, a determinação do sexo genético tem sua aplicação
quando do encontro de fragmentos de tecidos, pêlos, saliva e manchas de sangue. Na Odontologia
é relevante citar, a importância da pesquisa da cromatina sexual na polpa dentária, bem como nas

células de descamação da mucosa bucal. A cromatina sexual sera observada no núcleo das
células, estando presente no sexo feminino e ausente no masculino (TAB. 6).
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TABELA 6

-

Diferenças entre o sexo masculino e feminino com relação ao crfittio

SEXO MASCULINO

CRINIONSTRUTURA

SEXO FEMININO

Fronte

Mais inclinada

Mais vertical

Glabela

Mais pronunciada

Menos pronunciada

Arcos superciliares

Mais salientes

Menos salientes

Articulação frontonasal

Angulosa

Curva

Rebordo supra-orbitario

Rombo

Cortante

Apófise mastóide

Mais robusta

Menos robusta

Apófise estilóide

Mais longa e mais grossa

Mais curta e mais fina

Clindilos occipitais

Mais longos e mais estreitos

Mais curtos e mais largos

Cemdilos mandibulares

Mais robustos

Mais delicados

FONTE — SILVA, 1995

3.14 Estimativa da Estatura

Segundo ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977), a estatura
constitui um bom elemento de identificação. No vivo, sabe-se que a estatura da mesma pessoa 6,
pela manhã, um pouco maior do que à tarde. Isto se deve ao peso do corpo, que durante o dia,
produz achatamento dos discos intervertebrais, fenômeno que desaparece com o repouso da noite.
A altura do cadáver, tomada em decúbito, é maior que a do indivíduo vivo em pé e deitado. Isto
ocorre, pela influência do relaxamento muscular como conseqüência da rigidez. Para a

determinação da estatura no esqueleto, usam-se tabelas com o comprimento dos ossos longos dos
membros superiores e inferiores.
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VALLOIS, MORANT apud ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR
(1997) verificaram que, a diferença da estatura durante o dia e a noite oscila entre 1 e 3cm. Por
motivo igual, medindo-se o indivíduo deitado, o resultado é superior em 2 a 3cm, ao da posição
vertical.

BOYD, TREVOR apud ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977),
new encontraram diferença apreciável entre as estaturas do vivo e do morto.

TROTTER apud BUCHNER (1985) relatou que, a estatura anterior
morte pode ser derivada de forma mais precisa a partir das medidas dos ossos. Os métodos
usados são baseados na premissa de que, o comprimento do osso de um indivíduo possui uma
relação relativamente constante e previsível com a altura. De um modo geral, os ossos da perna
(especialmente o fémur e a tibia) produzem estimativas mais precisas do que os ossos do braço.

STEELE apud BUCHNER (1985) relatou que, a estimativa da estatura
pode ser alcançada mesmo a partir de fragmentos de ossos longos, embora em tais casos se
obtenha uma estimativa menos precisa da estatura.

FRANÇA (1995) descreveu que no vivo, a estatura é obtida com o
indivíduo em pé, em perfeita posição de verticalidade; no cadáver, com uma régua especial, cujas
hastes tocam no ponto mais alto da cabeça e na face inferior do calcanhar. Quando somente os
ossos longos dos membros estão disponíveis determina-se a estatura através de tabelas (TAB. 7 a
9).
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TABELA 7 — Tibua osteotnét.rica de Broca

FÊMUR

TIBIA

FIBULA

ÚMERO

RÁDIO

ULNA

H omens

3,66

4,53

4,58

5,06

6,86

6,41

Mulheres

3,71

4,61

4,66

5,22

7,16

6,66

FONTE — FRANÇA, 1995

TABELA 8 - Tabela de Lacassagne e Martin

FÊMUR

TIBIA

FIBULA

ÚMERO

RÁDIO

ULNA

Homens

3,66

4,53

4,58

5,06

6,86

6,41

Mulheres

3,71

4,61

4,66

5,22

7,16

6,66

(*) estatura = compnmento do osso x uma constante
FONTE — FRANÇA, 1995
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TABELA 9

-

Etienne Rollet
-

MEMBRO SUPERIOR

MEMBRO INFERIOR

ESTATURA

Femur

Fibula

Tibia

Úmero

Radio

Ulna

HOMENS
415 m/m

334 m/m

330 m/m

298 m/m

223 m/m

223m1m

1,54

421

338

333

302

226

237

1,56

426

343

338

307

228

240

1,58

431

348

343

311

231

244

1,60

437

352

348

315

234

248

1,62

442

357

352

319

236

252

1,64

448

361

357

324

239

255

1,66

453

366

362

328

242

259

1,68

458

369

366

331

244

261

1,70

462

373

369

335

246

264

1,72

467

376

373

338

249

266

1,74

472

380

377

342

251

269

1,76

477

383

380

345

253

271

1,78

481

386

384

348

255

273

1,80

486

390

388

352

258

276

1,52m

MULHERES
1,40m

373

299

294

271

200

214

1,42

379

304

299

275

202

217

1,44

385

309

305

278

204

219

1,46

391

314

310

281

206

221

1,48

397

319

315

285

208

224

1,50

403

324

320

288

211

226

1,52

409

329

325

292

213

229

1,54

415

334

330

295

215

231

1,56

420

338

334

299

217

234

1,58

424

343

339

303

219

236

1,60

429

347

343

307

222

239

1,62

434

352

348

311

224

242

1,64

439

356

352

315

226

244

1,66

444

360

357

319

228

247

1,68

448

365

361

323

230

250

1,70

453

369

365

327

232

253

1,72

458

374

370

331

235

256

FONTE - FRANÇA, 1995
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SILVA (1997) afirmou que, " Carrea, autor argentino, realizou estudos
em 1920, visando proporcionar dados odontométricos que pudessem relacionar-se com a estatura.
Nenhum autor preocupou-se com a verificação da aplicabilidade do método de Can -ea em nossa
população." Na perícia realizada por peritos brasileiros no caso Josef Menguele, foi utilizado o
método Carrea para complementar as demais estimativas e, embora se tratasse de indivíduo que
não pudesse ser considerado como pertencente a população brasileira, a aplicabilidade do referido
método foi comprovada. Segundo o autor não se deve confiar plenamente no método de Carrea
para calcular a estimativa da estatura do indivíduo com a utilização de um grupo de dentes da
mandíbula (incisivo central, incisivo lateral e canino). "Cabe lembrar, no entanto, que nos casos
de identificação médico-legal antropológica, cada achado é uma contribuição valiosa para o
perito chegar as conclusões finais, razão pela qual, o método deverá continuar a ser utilizado."
(TAB. 10).

TABELA 10 — Fórmula de Carrea

ESTATURA MÁXIMA (*)

Fórmula de Carrea

ax6x7t
2

ESTATURA MÍNIMA (**)

a' x 6 x
2

(*) a = mensuracão do arco em milímetros, com o uso da fita milimetrada, desde a mesial do incisivo central até a distal do canino.
(**) a' = mensuracilo da corda em milímetros, com o uso do paquímetro, desde a mesial do incisivo central até a distal do canino

FONTE — SILVA, 1997
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3.15 Estimativa da Raça

HARVEY apud BUCHNER (1985) descreveu que, a determinação da
raça freqüentemente está baseada no exame das medidas do crânio e da pelve, assim como, em
medidas dos ossos longos. Variações individuais, e variações dentro das raças, freqüentemente
impedem uma opinião precisa com relação à raça de uma pessoa não identificada. As
características dentais também são importantes na classificação racial, sendo um exemplo os

incisivos em "forma de pi", que são encontrados com maior freqüência em Mongolóides.

Segundo FRANÇA (1995), os elementos mais comuns observados na
caracterização racial são: a forma do crânio, o índice cefálico, o índice tíbio -femural, o índice
rádio-umeral e o ângulo facial. Não existe raça superior ou raça inferior. Ainda descreve este
autor que, os tipos étnicos fundamentais segundo Ottolenghi são: caucásico, mongálico, negróide,
indiano e australóide. No Brasil, ainda não existe um tipo definido. Todavia no futuro existirá
uma raça própria: a dos mulatos (TAB. 11 e 12).
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TABELA 11 — Identificação racial pelo índice cefálico

FORMULA DE RETZIUS
largura x 100

DOLICOCÉFALOS

MESATICÉFALOS

BRAQUICÉFALOS

= ou < 75

75 a 80

>80

comprimento do clinic)
FONTE — FRANÇA, 1995

TABELA 12— Identificação racial pelos indices tíbio-femural e rádio-umeral

FÓRMULA

ÍNDICE
Tíbio-femural

I.T.F.

_

Radio-umeral

I.R.U.

-. _-

RAÇA NEGRA

RAÇA BRANCA

> 83

<83

> 80

< 75

tibia x 100
femur
radio x 100

úmero
FONTE — FRANÇA, 1995

A questão apresenta-se consideravelmente mais complexa quando estão
presentes apenas partes esqueléticas. 0 crânio apresenta-se com freqüência preservado após a
morte e muitas informações, para a determinação da raça, estão contidas nesta estrutura óssea.
(SILVA, 1997) (TAB. 13).
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TABELA 13

-

Traços raciais mais característicos

CAUCASOIDE

CARACTERISTICAS

MEDITERRÂNEO

NEGROIDE

MONGOLÓIDE

NÓRDICO

ALPINO

Tamanho do crânio

Longo

Curto

Longo

Longo

Longo

Largura do crânio

Estreita

Larga

Estreita

Estreita

Larga

Altura do crânio

Alta

Alta

Moderadamente alta

Baixa

Média

Contorno sagital

Arredondado

Arqueado

Arredondado

Achatado

Arqueado

Largura do rosto

Estreita

Larga

Estreita

Estreita

Muito larga

Altura do rosto

Alta

Alta

Moderadamente alta

Baixa

Alta

Abertura orbital

Angular

Arredondada

Angular

Retangular

Arredondada

Abertura nasal

Estreita

Moderadamente

Estreita

Larga

Estreita

larga
Margem nasal inferior
Perfil facial

Afiada

Afiada

Afiada

Cavada

Afiada

Reto

Reto

Reto

Inclinado para

Reto

baixo
Formato do palato

Estreito

Moderadamente

Estreito

Largo

Moderadamente

largo
Impressio geral do crânio

Maciço,

Grande,

largo
Pequeno,

enrugado,

moderadamente

alongado,

enrugado

arredondado

arredondado

liso, Maciço,

alongado,

e pentagonoide a ovóide

liso, Grande,

alongado,

liso,

arredondado

constrito, oval

FONTE— SILVA, 1997

GILES, ELLIOT aprid SILVA (1997) relataram que, o crânio humano fornece maior
possibilidade para a pesquisa da identidade racial do que outras estruturas ósseas.

3.16 Estimativa da Idade

SILVA (1997) relatou que, o ciclo da vida apresenta três etapas:
desenvolvimento progressivo, estabilização e envelhecimento ou regressão, e que, em cada uma
destas fases há sinais que permitem uma aproximação da idade real do organismo examinado.

Para determinação da idade ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR
(1977) levaram em consideração os seguintes parâmetros:
a) pele - o processo baseia-se no aparecimento das rugas, que via de regra surgem após os
30 anos. Começam a aparecer perto da comissura externa das pálpebras, seguindo-se as
naso-labiais ( depois dos 40 anos), as do pescoço e das mãos. Nos velhos, a pele se
mostra seca e delgada, formando ainda manchas pigmentdrias principalmente no dorso
das mãos;
b) pêlos - na puberdade aparecem para os rapazes, os do rosto, para os dois sexos nascem
também nesta fase os pubianos e a seguir os axilares. No sexo masculino, é comum
surgirem pêlos nas mãos depois dos 30 e, depois dos 45 no conduto auditivo externo. A
calvície varia muito quanto A. época de aparecimento;
c) dentes - a época da erupção dos dentes, apesar de subordinada a fatores genéticos e
ambientais variáveis, tem, na maioria dos casos, certa constância. 0 dente mais incerto
na cronologia é o terceiro molar;
d) ossificação - é possível afirmar com aproximação, a idade de um indivíduo em
crescimento, pelo simples exame do estado de sua ossificação. No vivo, prefere-se a
imagem radiográfica da mão e punho direitos. Quando todas as epífises dos ossos dos
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membros estão unidas is diáfises, o paciente tem mais de 22 anos. Como nos pretos e
nos mulatos a ossificação é mais precoce, convém analisar também os ossos da crista
iliaca. No crânio convém examinar as suturas;
e) puberdade - as modificações morfológicas, fisiológicas e psíquicas que acontecem
nesta fase são observadas no momento do processo de identificação.

GLAISTER apud ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977)
afirmou que, quando as suturas da calota craniana ainda não começaram a desaparecer, a idade é
inferior a 30. A soldadura das suturas sagital, coronária e lambdóide inicia aos 30 e as suturas
parieto-mastoidea e escamosa entre os 35 e 40 anos.

REIS, CORVINI apud ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977)
relataram que, as rugas próximas i saliência anterior da entrada do ouvido (tragus) são as que
possuem valor na determinação da idade.

FRANCA (1995) afirmou que, a determinação da idade na vida intrauterina é feita pelo aspecto morfológico do feto ou embrido, pela sua estatura e pelos raios x. JA
no vivo, consideram-se os seguintes elementos (TAB. 14 e FIG. 5):

a) aparência - até certo ponto, é fácil distinguir um recém-nascido de um jovem ou de um
ancião. A dificuldade está em estabelecer esta diferença nos períodos transitórios e na
aproximação da determinação etária;
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h) pele - a importância deste elemento na determinação da idade reside na formação das
rugas. Começam elas, em geral, a surgir entre os 25 e 30 anos;
c) pêlos - no sexo feminino os pêlos pubianos aparecem dos 12 aos 13 anos. Os axilares
dois anos depois. No sexo masculino, dos 13 aos 15 anos. A calvície é de
aparecimento irregular;
d) dentes - como os dentes têm uma época própria para o surgimento, exercem eles
grande influência sobre a determinação da idade. Na pratica, a fórmula dentaria
del6/16 presume a idade superior a 18; 14/14 maior de 14 e menor de 18; e de 12/12,

menor de 14

TABELA 14- Tabela de De Told (idade fetal)

OCCIPITAL

PARIETAL

FRONTAL

TEMPORAL

Altura

Largura

Altura

Largura

Altura

Largura

Altura

Largura

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

3 % meses

7

11

15

12

10

14

2,5

4

4 !/ meses

14

21

30

28

22

21

4

8

6 meses

32

40

50

46

36

34

11

17

7 meses

43

45

69

61

48

41

16

21

7 'A meses

42

49

65

64

51

43

20

23

8Y2 meses

54

61

71

67

54

45

19

14

9% meses

63

64

84

79

57

51

22

3

Idade Fetal

FONTE — FRANÇA, 1995
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FIGURA 5— Rugas na parte anterior do tragus
FONTE — FRANÇA, 1995

NOBLE apud BUCHNER (1985) descreveu que, para pessoas abaixo
dos 20 anos de idade (sub-adultos), o critério principal para estimar a idade é o desenvolvimento
dos dentes, a aparência dos centros de ossificação e dados de fechamento epifisario. 0
desenvolvimento dental, fornece resultados mais precisos, especialmente do nascimento aos 14
anos; contudo, todos os dados esqueléticos devem ser empregados. A estimativa da idade dental é
baseada no estado da calcificação da coroa, conclusão da formação da coroa, erupção do dente e
formação da raiz.

SILVA (1997) afirmou que, a estimativa da idade pode ser realizada
utilizando a estatura, o peso, a presença de rugas, a presença e coloração de pélos (pubianos e
axilares), o desenvolvimento da genitalia externa, a presença de mamas, o desenvolvimento ósseo
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e dentário. Os elementos dentários são as estruturas orgânicas que fornecem os melhores
subsídios para a estimativa da idade, porque, sofrem menos interferência dos fatores sistêmicos.
Além disto, o estudo da evolução dentária possibilita a análise de um número considerável de
dados. Os métodos da estimativa da idade mediante análise dos dentes preconizam o estudo da
dentição permanente. A avaliação da idade dentária pode ser realizada mediante exames direto
(exame clinico, que verifica o número de dentes irrompidos e o estado dos mesmos) ou indireto
(análise de radiografias, onde verifica-se o estágio da mineralização). 0 autor descreveu ainda
que, o método de eleição, para estimativa da idade de indivíduos jovens, é a análise das diferentes
fases da mineralização dos dentes. Estes dados são mais confiáveis porque sofrem menos
interferência dos fatores que alteram a erupção. Além de fornecerem informações sobre os dentes
desde o inicio da formação da coroa até o fechamento apical. A partir dos 7 anos, o número de
informações vai diminuindo e para uma aproximação da idade cronológica aconselha-se a
pesquisa de dados clínicos (cáries e restaurações). Aos 18 anos, aonde a estimativa da idade
através do exame dental é bastante solicitada, a situação da análise é pobre. Uma vez que,
somente os terceiros molares permitem a coleta de informações no que se refere à evolução da
mineralização e nem sempre, estes dentes estão presentes nos arcos dentários. Neste caso
aconselha-se, a busca de informações de ordem clinica. A partir dos 20 anos, inicia-se o processo
de envelhecimento (TAB. 15).
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TABELA 15

DENTE

la EVIDÉNCIA
DA
MINERALIZAÇÃO

1/3 DA
COROA

-

Tabela cronológica da mineralizado dos dentes permanentes

2/3 DA
COROA

COROA
COMPLETA

INICIO DA
FORMAÇÃO
RADICULAR

1/3 DA
RAIZ

2/3 DA
RAIZ

TÉRMINO
APICAL

Superiores
Incisivo central

5-7

8-15

18-30

36-57

60-78

75-90

87-108

100-116

Incisivo lateral

9-15

24-30

33-57

54-72

72-88

84-102

96-112

105-117

Canino

5-6

12-33

36-60

60-78

76-87

90-114

111-141

126-156

1° pre-molar

27-30

48-66

57-75

78-96

87-108

102-126

117-138

129-159

2° pre-molar

36-54

51-66

66-84

78-102

93-117

105-129

117-144

141-159

1° molar

1-6

6-16

18-30

36-48

54-66

66-84

75-96

90-104

2° molar

39-57

52-66

69-84

81-102

102-126

120-135

129-153

150-162

3° molar

90-132

96-138

102-156

138-174

162-198

180-204

192-234

216-246

Inferiores
Incisivo central

3,9-6,1

9-12

18-27

28-45

48-68

60-78

76-96

90-102

Incisivo lateral

4,6-5,8

7-12

18-30

18-66

54-78

68-88

80-99

92-102

4-7

8-30

24-54

51-72

69-93

84-108

105-135

129-156

Y pre-molar

27-36

45-60

51-72

69-90

84-102

102-126

114-141

132-156

2° pre-molar

33-54

48-63

66-81

78-96

93-144

108-132

117-144

141-159

1 molar

1-6

6-12

18-28

18-45

54-66

57-81

78-96

90-104

2° molar

39-60

51-66

72-87

84-105

102-126

117-135

129-153

150-165

3° molar

90-132

96-138

102-156

138-174

162-198

180-204

192-234

216-246

Canino

.

(*)

Os dados são referentes a meses de vida extra-uterina

FONTE — SILVA, 1997
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GUSTAFSON apud SILVA (1997) relatou que, a estimativa da idade
em pessoas adultas é feita analisando os aspectos da involução dentária, observando: desgaste
oclusal, desenvolvimento de dentina secundária na cavidade pulpar, deposição de cemento na
raiz, reabsorção da raiz e transparência do ápice radicular e surgimento de doença periodontal. A
técnica baseia-se na utilização de dentes monorradiculares e analisa 6 pontos:
a) A - desgaste da superficie de oclusão;
h) P - periodontose;
c) S - desenvolvimento de dentina secundária no interior da cavidade pulpar;
d) C - deposição de cemento da raiz;
e) R - reabsorção da raiz;
f) T - transparência do ápice da raiz.
Cada uma destas observações recebe notas de 0 a 3. Assim:
a) AO - ausência de desgaste;
h) AI - desgaste leve;
c) A2 - desgaste que atinge a dentina;
d) A3 - desgaste que atinge a polpa;
e) PO - ausência de periodontose;
t) P1 - inicio de periodontose;
g) P2 - atinge mais de 1/3 da raiz;
h) P3 - atinge mais de 2/3 da raiz;
i)

SO - ausência de dentina secundária;

j) S I - inicio de formação de dentina secundária;
k) S2 - dentina secundária preenche metade da cavidade pulpar;

0.2

1) S3 - dentina secundária preenche quase completamente a cavidade pulpar,

m) CO - apenas o cemento natural;
n) Cl - depósito de cemento maior que o normal;
o) C2 - grande camada de cemento;
p) C3 - abundante camada de cemento;

q) RO - inexistência de reabsorção;
r) R1 - pequena reabsorção;
s) R2 - grau mais adiantado de reabsorção;
t) R3 - grande Area de reabsorção;

u) TO - ausência de transparência;
v) Ti - transparência visível;
w) T2 - transparência que atinge 1/3 da raiz,
x) T3 - transparência que atinge 2/3 da raiz

Após a observação de cada um destes seis fenômenos preconizados,

procede-se ao somatório dos pontos:

An + Pn + Sn + Cn + Rn + Tn = soma dos pontos

Obtido o somatório dos pontos, localiza-se no gráfico os valores
correspondentes à idade fisiológica (GRÁF. 1).

GRÁFICO 1 - Reta de regressão de GUST.AFSON
FONTE — SILVA. 1997

Ainda segundo o autor, para a utilização desta técnica, é necessário o
preparo histológico do dente. Este fato inviabiliza a sua utilização em vivos, porém a necessidade
tem levado alguns peritos a lançarem mão desta técnica mediante o uso de radiografias. O
problema é que a imagem radiografica não reproduz fielmente a situação histológica real.

METZGER, BUCHNER, GORSKY apud BUCHNER (1985) relataram
que, a estimativa da idade dental em adultos esta baseada nos seis pontos que Gustafson em 1950
observou alterarem-se com o aumento da idade dos dentes: atrição, deposição de dentina
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secundária, posição do ligamento periodontal, deposição de cemento, translucidez da dentina
radicular e reabsorção radicular. Destes seis fatores, o valor da transparência dentindria e o valor

da dentina secundária têm maior correlação com a idade. A desvantagem deste método, segundo
BUCHNER (1985), é que a avaliação precisa destes fatores requer uma grande experiência, e o
procedimento por si só, consome muito tempo uma vez que, há a necessidade da preparação de
secções finas desgastadas dos dentes.

Segundo NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998), os dentes
podem ser estudados clinica e radiograficamente, para determinar a idade do cadáver com base
no tempo de erupção e calcificação. Esta informação, combinada com a análise dos centros de
ossificação da mão e punho, pode ser usada para determinar a idade precisa de uma pessoa abaixo

dos 20 anos. Os procedimentos laboratoriais, utilizados para a determinação da idade dos dentes,
incluem o estudo das variações nos padrões de:
a) atrição;
b) ligamento periodontal;
c) dentina secundária;
d) aposição de cemento;
e) reabsorção radicular;

f) transparência.

Segundo MORNSTAD, REVENTLID, TEIVENS (1995), os vários
métodos para determinação da idade através do desenvolvimento dental diferem em precisão.
Também parece óbvio que, as tabelas de referência devem ser ajustadas para adequar-se aos

diferentes grupos étnicos. Portanto, para tornar as estimativas de idade precisas, uma tabela
padrão especial do desenvolvimento odontológico é necessária para cada população em
particular.

KOLLVEIT, SOLHEIM, KVAAL (1998) relataram que o uso de
medidas convencionais ao invés de medidas auxiliadas por computador pareceu ser o método de
escolha ao medir parâmetros morfológicos em tecidos dentais da forma que eles aparecem em
uma radiografia. Além disto, as medidas manuais mostraram uma melhor correlação com a idade
cronológica do que as medidas auxiliadas por computador. No futuro, as medidas auxiliadas por
computador poderão fornecer uma abordagem objetiva para estimar a idade baseada na
morfologia dental da forma vista em radiografias.

3.17 0 Papel da Radiologia na Identificação Humana

BUCHNER (1985) afirmou que, a identificação radiológica desempenha
um papel muito importante nos casos de decomposição severa e queima ou fragmentação dos
restos, onde os métodos tradicionais, tais como: reconhecimento visual, objetos pessoais,
impressões digitais e os registros dentais não são aplicáveis. 0 método de identificação
radiológica é baseado na comparação precisa de radiografias anteriores e posteriores à morte,
com o propósito de descobrir alguma combinação de marcos anatômicos a fim de fornecer uma
prova convincente da identidade. 0 exame radiológico é útil na identificação de restos humanos
precariamente preservados e na detecção de corpos estranhos e objetos metálicos não observados
ao exame médico.
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KROGMAM apud BUCHNER (1985) relatou que, quando da
compara cão de radiografias do crânio anteriores e posteriores à morte, as medidas do crânio, a
avaliação detalhada dos seios da face e da area mastóide, podem servir como base para a
identificação.

Os pontos de identificação do osso são permanentes e não estão sujeitos
a uma fácil destruição (SINGLETON apud BUCHNER, 1985).

SPERBER (1986) descreveu que, as vitimas de decomposição,
queimadura e mutilação, freqüentemente, podem ser precisa e legalmente identificadas através
do uso de radiografias dentais.

As radiografias dos maxilares e dos dentes podem ser, uma das fontes

mais confiáveis de informação, já que permitem a avaliação dos dados do tratamento clinico e a
comparação entre as condições anteriores e posteriores à morte (SOGNNAES apud SYRJANEN,
SAINIO, 1990). Foi bem estabelecido que estes dados podem levar a evidências definitivas em
relação à mi pratica e em casos de identificação. VALE, PECK, NOGUCHI apud SYRJANEN,
SAINIO (1990) afirmaram que, de forma semelhante, os dados radiológicos podem levar
exclusão de um indivíduo.

Crescentemente, também, identificações em casos de homicídios e
desastres em massa estão mostrando a importância das evidências radiológicas. Na maioria destes

casos, a superposição precisa das radiografias anteriores e posteriores A. morte mostrando detalhes
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de trabalhos protéticos, a presença de obturações radiculares e vários graus de cicatrização de
alvéolos de extração têm-se provado particularmente úteis (SOGNNAES, MORLANG apud
SYRJANEN, SAINIO, 1990). Mesmo os fragmentos diminutos de vitimas queimadas podem ser
úteis e devem ser recuperados para exame radiológico.

WOOD, TAI, BLENKINSOP, JOHNSTON (1994) afirmaram que, os
métodos tradicionais de exames radiográficos anteriores e posteriores à morte concentram em
torno da comparação visual da presença, forma e tamanho das restaurações dentais, com ênfase
nas características anatômicas naturais como a forma radicular e o padrão do tecido ósseo. Ainda
segundo estes autores, hi uma dúvida no sentido de decidir qual é o número aceitável de pontos
de concordância para a identificação. PHILLIPS, SCHEEPERS apud WOOD, TM,
BLENKINSOP, JOHNSTON (1994) sugeriram que em uma pessoa com restaurações, sete
características concordantes podem representar uma identificação positiva, enquanto que, em

uma boca edêntula, mais de doze características concordantes são necessárias. KIESERNIELSEN apud WOOD, TAI, BLENIUNSOP, JOHNSTON (1994) consideraram doze
características concordantes como uma exigência minima, mas somente seis são necessários se

forem características extraordi nárias.

Uma boa radiografia vale por mil palavras. Inversamente, registros ou
radiografias precárias têm valor limitado (DORION, 1990).

HAPPONEN, LAAKSONEN, WALLIN, TAMMISALO, STEMSON
(1991) afirmaram que, a radiologia é particularmente aplicável em casos de identificação
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complicada. Vários tipos de radiografias são urna parte essencial da terapia odontológica

moderna. Portanto, é comum encontrar algum tipo de radiografia dental e elas podem ser
utilizadas para propósitos de identificação. Os autores mostram a vantagem da utilização da
radiografia panorâmica na identificação das vitimas sobre as outras técnicas radiogrificas usadas
nos consultórios odontológicos, é que a maioria das estruturas dos maxilares e das áreas
selecionadas podem ser visualizadas em uma única radiografia.

MULLIGAN, McCARTHY, WIPPOLD, LICHTENSTEIN, WAGNER
(1988) afirmaram que, os critérios radiológicos que podem ser usados na identificação são
numerosos, por exemplo: forma do trabeculado ósseo, doenças degenerativas e deformidades
traumáticas. Embora, uma única particularidade esquelética possa fornecer uma identificação
positiva, na maioria dos casos, quanto maior o número de características combinantes, maior a
certeza da identificação. As areas anatômicas de maior valor particular são: os seios paranasais e
mastóides, o padrão de calcificação das costelas, as clavículas, o crânio, a coluna, a pelve, a
presença de aparelhos ortopédicos ou fraturas antigas. Ainda segundo estes autores,

o uso de

uma radiografia de formato grande minimiza problemas tais como: a solicitação e o
armazenamento de múltiplos tipos de filmes e cartelas, mas por outro lado, radiografias menores,
são necessárias para reproduzir restos fragmentados ou para reexaminar uma região anatômica
limitada.

SYRJANEN, SAINIO (1990) afirmaram que, na clinica odontológica,
as radiografias panorâmicas têm-se mostrado importante em certos casos. Contudo, a radiografia
panorâmica é de dificil utilização em desastres em massa devido à complexidade do aparelho e da
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necessidade de posicionamento da cabeça sem qualquer possibilidade de cooperação por parte do
indivíduo.

FRANÇA (1995) relatou que, o aparecimento dos pontos de ossificação
e a soldadura das epífises nas didfises são referências da maior significação a respeito da

determinação da idade. Assim como, a radiografia do punho, cotovelo, joelho, tornozelo, bacia e
do crânio são peças valiosas na determinação da idade (TAB. 16).
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TABELA 16— Determinação radiológica da idade óssea

ARTICULAÇÃO DO

núcleo epifisal proximal do radio

COTOVELO

homem: 15 até 16 anos
mulher: 12 até 14 anos
homem: 14 até 15 anos

núcleo condilar do úmero

mulher: 12 até 14 anos
núcleo epicondilar médio do úmero

homem: 15 até 16 anos
mulher: 14 até 15 anos

ARTICULAÇÃO DO

homem: 18 até 19 anos

núcleo epifisal distal do radio

PUNHO

mulher: 17 ate 18 anos

homem: 18 até 19 anos

núcleo epifisal distal da uma

muffler: 17 até 18 anos
MAO

núcleos epifisais distais dos metacarpos Ha Ve proximais das

falanges
ARTICULAÇÃO DO

homem: 16 até 17 anos
mulher: 15 até 16 anos

núcleo epifisal distal do femur

JOELHO

homem: 15 até 16 anos
mulher: 14 até 15 anos

núcleos epifisais proximais da tibia e fibula

homem: 16 até 17 anos

mulher: 15 até 16 anos
PELVE

núcleos da crista e espinhas iliacas e tuber isquiático

homem: 14 até 15 anos
mulher: 13 até 14 anos (*)
homem: 20 até 21 anos (**)
mulher: 19 até 20 anos

cartilagem trirradiada do acetdbulo

homem: 14 até 15 anos
mulher 12 até 14 anos

núcleos epifisais da cabeça e trocanteres do femur

homem: 15 até 16 anos
muffler: 14 até 15 anos

ARTICULAÇÃO DO

núcleos epifisais distais da tibia e fibula

TORNOZELO

homem: 16 até 17 anos
mulher: 15 até 16 anos

(*) aparecimento dos núcleos; (**) fusao completa dos núcleos de ossificação.

FONTE — FRANÇA, 1995
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Segundo NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998), os
problemas na identificação dentária podem ser complicados, porque as radiografias podem ser
montadas de forma incorreta permitindo com isto, a leitura com os lados trocados. Assim como,
os filmes duplos, não possuem um ponto em alto relevo a fim de auxiliar o dentista na sua
montagem, levando a uma transposição da evidência dentária e, consequentemente a uma
identificação incorreta. Ainda segundo estes autores, a rigidez cadavérica em corpos
decompostos, desmembrados ou incinerados, podem impedir o posicionamento dos filmes
periapicais intra-bucais. Nestas situações, são usados filmes oclusais e radiografias panordmicas
ou é feita, a ressecção dos ossos gnáticos e do tecido mole para acessar a cavidade oral. A
fragmentação de estruturas dentárias, em casos de desmembramento e a perda total de tecidos
moles, nos casos de corpos esqueletizados exigem redução no tempo de exposição, para
compensar a perda tecidual. A maxila pode ser partida ao longo da sutura intermaxilar, e cada
metade posicionada horizontalmente em um filme oclusal. Esta projeção pode ser usada para
simular radiografias panorâmicas ou interproximais. A mandíbula pode ser colocada na borda de
uma mesa com um filme oclusal posicionado sob uma das metades, repetindo com o outro lado.

WOOD, TAI, BLENKINSOP, JOHNSTON (1994) afirmaram que, o
posicionamento e a exposição da radiografia posterior à morte é importante e são obtidos
melhores resultados quando a angulação do feixe de raios-x é o mesmo da posição anterior à
morte. Se a angulação dos feixes é significativamente diferente, a distorção horizontal e vertical
podem ser suficientes para impedir uma combinação adequada. Ainda segundo estes autores, um
método para assegurar a semelhança das radiografias é comparar os marcos anatômicos estáveis
como o comprimento radicular e as restaurações. Diferenças no tempo de exposição, qualidade
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do filme e no processamento, também podem afetar a nitidez da imagem. Para as radiografias
posteriores à morte, o tempo de exposição deve ser reduzido da metade até 2/3 do tempo normal
para os restos com tecido mole ou menos da metade para restos esqueletizados. Sendo assim,
múltiplas tomadas podem ser realizadas posteriormente à morte, para aproximar as condições de

exposição das radiografias anteriores à morte.

GOLDSTEIN, SWEET, WOOD (1998) descreveram que,
alinhamento dos vários marcos anatômicos entre as radiografias anteriores e posteriores à morte é
altamente dependente da geometria da imagem. Alterações na angulação horizontal

e vertical

entre estas radiografias, podem afetar a capacidade de um operador de alinhar os marcos
anatômicos radiográficos, para propósitos de identificação. Uma alteração de dez graus ou mais
na angulação horizontal, torna a comparação das radiografias anteriores e posteriores à morte
impossível com respeito às relações espaciais dos complexos dentes-raizes. E, depois de uma

angulação de dez graus, a comparação não é mais possível.

3.18 Marcas de Mordida

As evidências de marcas de mordida são usadas em muitos Tribunais e
no sistema de Justiça Militar. Tais evidências podem ser cruciais para a resolução da
investigação. Sendo assim, já foi estabelecido que a profissão odontológica, pode contribuir para

a administração da Justiça através do uso de evidências de marcas de mordida. As investigações
de marcas de mordida, têm envolvido mordidas de seres humanos e animais. As vitimas podem
estar vivas ou mortas e, a pessoa que foi mordida pode ser o agressor ou a vitima do ataque. A
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evidência de marcas de mordida pode ser um indicador direto de que o suspeito esteve com a
vitima e cometeu a agressão ou elas provam que o suspeito não criou a marca de mordida e
portanto, não cometeu o crime. Na maior parte, as marcas de mordida são observadas em pessoas
envolvidas em crimes relacionados a sexo, a abuso infantil ou a alterações de vários tipos. Foram
criadas diretrizes, pelo Conselho Americano de Odontologia Legal em 1984, para melhorar a
qualidade na investigação das marcas de mordida. As diretrizes são :
a) descrição da marca de mordida:
- informações demográficas;
- localização da marca de mordida;
- forma;
- cor;
- tamanho;
- tipo de lesão;
b) coleta da evidencia da vitima:
- fotografia;
- swab da saliva;
- moldagens;
- amostras teciduais;
c) coleta da evidência do suspeito:
- histórico do tratamento dental;
- fotografia;
- exame extra e intra-oral;
- moldagens;
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- amostra da mordida;
- modelos de estudo;
d) avaliação das evidências (AMERICAN BOARD OF FORENSIC ODONTOLOGY,
1986).

SYRJANEN, SAINIO (1990) afirmaram que, um padrão de marcas de
mordidas pode ser considerado semelhante a um registro dental anterior a morte, isto 6, como um
modelo espelho de uma dentição. Relatos de vários países têm tratado de casos em que as
evidências epidérmicas de marcas de mordida levaram ao indiciamento, julgamento e condenação
de suspeitos em casos de agressão sexual, agressão infantil e homicídios. Em crimes menores, os
culpados deixaram marcas dos dentes que permitiram a identificação, mordendo alimentos ou
doces onde um assalto aconteceu. Mesmo que indivíduos tenham morfologias dentais
semelhantes, eles não necessariamente produzirão marcas de mordida semelhantes. Variações
menores em larguras, comprimentos e espessuras das bordas incisais, e em angulações e espaços
entre os dentes, combinam-se para assegurar que mesmo dentes aparentemente semelhantes
produzam marcas de mordida razoavelmente distintas. DINKEL apud SYRJANEN, SAINIO
(1990) observou que, ainda não ha uma abordagem aceita de forma geral para a avaliação de
marcas de mordida. BUTLER apud SYRJANEN, SAINIO (1990) salientou que, a necessidade de
melhores diretrizes legais e de sistemas para a classificação e registro das marcas de mordida.
Avaliações qualitativas e quantitativas, devem ser realizadas para estabelecer os pontos de
concordância entre as lesões de marcas de mordida e as dentições dos suspeitos.
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Segundo ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977), as dentadas
ora atingem a pele humana, ora se imprimem em determinados alimentos. E preciso fixar só pela
fotografia, quando as dentadas forem na pele ou também por moldes quando forem em alimentos.
Em seguida, confeccionar um modelo das arcadas dentárias do suspeito e fazer a comparação

Segundo SILVA (1997), uma significativa área de estudo e análise no
campo da Odontologia Forense é a do reconhecimento e interpretação de marcas e lesões
produzidas por mordidas humanas A individualidade da dentição e a singularidade da
mordedura, quando claramente evidenciadas, conferem a possibilidade do estabelecimento de
identificações criminais, posto que estas marcas podem apresentar correspondência com as
impressões dentais da vitima, agressor ou suspeito. Afirmou o autor que, são inúmeras as
superficies onde as mordidas são aplicadas, dentre elas, a pele humana e, entre os chamados
objetos inanimados, os alimentos, encontrados na cena do crime. No caso das mordidas, o
mecanismo de ação que resulta na impressão dos dentes sobre a pele foi descrito, por Beckstead,
Rawson e Giles em 1979 como uma combinação de forças. Inicia-se com o fechamento
mandibular, seguindo-se a sucção (pressão negativa) da pele e a ação de uma força no sentido
contrario, impulsionada pela lingua e assim sua projeção nas superfícies incisais e linguais dos
dentes. Freqüentemente, as marcas apresentam formatos ovais, elípticos ou circulares. Sua
singularidade depende do tipo do deslocamento, da profundidade da incisão, da laceração, do
grau de rotação dos elementos dentários (giroversão), presença de anomalias ou patologias em
cada marca do dente, fratura da porção incisal e descontinuidade de arco pela ausência de
elementos dentários. A forma de registro mais usual das marcas na pele humana é a fotografia.
Imobilizando o momento, captando as características, suas dimensões e dando, inclusive, noções
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de profundidade da ferida, esta imagem é o parâmetro para a comparação com as dos arcos

dentários do suspeito ou da vitima.

Segundo NEVILLE, DAMN', ALLEN, BOUQUOT (1998) as
mordeduras de animais podem ser observadas posteriormente A morte, quando o corpo não
estiver queimado ou for encontrado rapidamente. As picadas de insetos, são feitas geralmente por
formigas e baratas, deixando injúrias que podem ser confundidas com um trauma anteriormente A
morte. As mordidas de ratos, cachorros e gatos são menores que as de humanos. As injúrias
causadas por mordidas humanas estão freqüentemente relacionadas com abuso sexual e, é comum
que o autor do ato agressivo, seja mordido pela vitima como um meio de defesa. Assim como as
impressões digitais, a dentição humana é única para cada pessoa. As variações no tamanho,
fissuras, posição dos arcos dentais, diastemas e restaurações contribuem para a aceitação deste
principio. As características de uma marca de mordida humana estão relacionadas aos formatos
que são criados quando grupos de dentes de ambos os arcos atingem uma superficie mordida.
Geralmente, observam-se amostras redondas, ovais ou elípticas. Ao contrário do material
inanimado, a pele é um tecido dinâmico, que pode sofrer alterações depois da injúria, distorcendo
a interpretação da amostra. As contusões e equimoses são comuns em marcas de mordida feitas
em tecido vivo e, a ausência de sangramento na injúria pode insinuar que esta, foi feita depois da
morte. As marcas em agressões sexuais são comumente encontradas no pescoço, seios, braços,
nádegas, genitalia e coxas. As amostras encontradas nas axilas, costas, ombros, pênis são
associadas a práticas homossexuais. Em casos de abuso infantil, as mordidas aparecem mais na
face e nas orelhas. Ainda segundo os autores, a vitima e o suspeito são examinados e as

evidências de cada um coletadas (odontogramas, fotografias orais e faciais, impressões dos
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dentes, amostras de saliva, entre outros) para avaliação e estudo comparativo (TAB. 17, FIG. 6 e
7).

Tabela 17— Idade das injúrias na pele, associadas As marcas de mordida

TEMPO

INFILTRADO CELULAR

CICATRIZAÇÃO

VARIAÇÃO CLINICA DA

PREDOMINANTE E DEPÓSITOS

COLORAÇÃO

4-8

Leucócitos polimorfonucleares periféricos

Vermelho-azul-púrpura

12

Leucócitos polimorfonucleares

Horas

16-24

Auge de macrófagos

24-36

Auge de leucócitos polimorfonucleares

Azul-preto
Fibroblastos periféricos

Dias

1-3

Necrose central

3+

Hemossiderina

4
4-5

Verde-azul
Fibras coldgenas
Crescimento capilar

6

Linfócitos na periferia

10-14

Tecidos de granulação

FONTE— NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT, 1998

Castanho-verde

Castanho-claro-amarelo

FIGURA 6— Amostra de marca de mordida.
FONTE — NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT, 1998

Figura 7— Marca de mordida experimental em um cadaver
FONTE — NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT, 1998
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SPERBER (1986) descreveu que, as marcas de mordida podem aparecer
em vitimas de homicídio, agressão sexual e agressão fisica. Elas podem ser reveladas como uma
contusão difusa ou pode ser possível detectar marcas individuais dos dentes na mordida.
Geralmente uma marca de mordida apresenta o formato de uma roda ou de dupla ferradura.

Segundo SWEET, BROWERS (1998), as marcas de mordida na pele e
em outros substratos, podem capturar detalhes, das características dentais presentes nos dentes de
quem deu a mordida. Os odontolegistas forenses, analisam as semelhanças comparativas,

e a

correlação entre os dentes conhecidos e as marcas deixadas em objetos. A análise das evidências
requer uma comparação das marcas de mordida desconhecidas observadas na pele ou em objetos
com exemplare conhecidos dos dentes do suspeito. Estes exemplares, tipicamente, são modelos
de gesso derivados de moldagens dentais ou a reprodução dos dentes obtidos através de outros
meios HA uma grande variedade de métodos disponíveis para o dentista para reproduzir
exemplos bi ou tridimensionais da dentição suspeita. Eles incluem poliestireno para registrar a
forma e a posição das superficies dentais, microscopia eletrônica de varredura, contornos
traçados A mão, impressões em cera, video-tapes, imagens computadorizadas e tomografia axial
computadorizada.

SWEET, PARHAR, WOOD (1998) afirmaram que, os protocolos de
comparação de marcas de mordida incluem a medida e a análise do padrão, tamanho e forma dos
dentes contra características semelhantes observadas em um ferimento na pele ou em um objeto.
A evidência fisica das marcas de mordida pode ser altamente significativa, já que pode reproduzir
de forma bastante próxima as características dos dentes da pessoa que deu a mordida. Esta
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evidência pode ser crucial para identificar um suspeito ou para excluir um inocente. Vários são os
métodos para produzir reproduções das marcas de mordida que envolvem algum tipo de matériaprima subjetiva podendo levar a erros significativos impedindo a conclusão. A utilização do
computador para este fim, é visto com vantagem. Registrar a forma e o tamanho da dentição de
um suspeito a partir de imagens digitais de modelos de estudo é mais preciso do que outras
técnicas. Além disto, é uma técnica rápida e altamente reproduzível, tendo como desvantagens o
alto custo e o conhecimento sobre informática por parte do examinador. A base da análise das
marcas de mordida está nas seguintes premissas:
a)

a dentição de cada pessoa é única;

b)

a dentição é registrada precisamente nas características do ferimento na pele ou em
um objeto.

BARSLEY, WEST, FAIR (1990) relataram que, têm sido usado uma
variedade de técnicas fotográficas para documentar as lesões sofridas por vitimas de crimes.
Fotografias coloridas, assim como, em preto e branco, tornaram-se um auxilio importante nos
Tribunais para apresentar evidências de crimes. De forma ideal, o investigador forense deve ter a
oportunidade de estudar e fotografar uma lesão tab logo quanto possível após sua ocorrência. No
mundo real, isto freqüentemente não é o caso já que o exame pode ser retardado por horas, dias,
ou mais. Na vitima viva, o corpo começa seu processo de cicatrização imediatamente; portanto
inflamação, edema, cicatrizes, ou outras respostas pode fazer com que a lesão torne-se (e
possivelmente permaneça) distorcida antes do exame. Contudo, vários casos têm demonstrado
que a visualização da lesão em uma data posterior pode ser vantajosa quando a fotografia
ultravioleta (UV) é usada. Contusões grandes remanescentes na área podem obscurecer o padrão
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verdadeiro do traumatismo por algumas semanas. As fotografias ultravioleta tem fornecido
imagens das marcas de mordida que não eram visíveis a olho nu. Os investigadores forenses
documentaram a existência de uma marca de mordida 3,5 meses depois que ela fora feita em uma
vitima e outros 6 meses mais tarde, usando a fotografia ultravioleta.

Segundo NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998), as técnicas
especiais de fotografia, incluindo o uso de lentes refletidas ultravioleta (UV), podem ser usadas
para identificar imagens latentes dos dentes, que podem permanecer após as marcas de mordida
terem desaparecido clinicamente. A fotografia UV intensifica a imagem da marca de mordida.
Problemas de focalização relacionados com este tipo de fotografia, podem existir, contudo, o fato
de que esta técnica permite o resgate de evidências latentes meses após os sinais clínicos terem
desaparecido, faz com que a tentativa seja compensadora. A responsabilidade de comparar as
fotografias da injúria com a dentição do suspeito é do odontolegista. Como um especialista na
análise de tais amostras, ele avalia objetivamente a evidência, a fim de incluir ou excluir
hipóteses.

As conclusões são alcançadas pelo dentista sobre a concordância
relativa entre a amostra conhecida e o padrão desconhecido. Uma opinião quanto ao grau de
correlação é atualmente determinada pela experiência, treinamento, e habilidade do examinador
(SWEET, BROWERS, 1998).
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3.19 Sinais Individuais

Segundo FRANÇA (1995), hi certos sinais particulares que, mesmo não
identificando uma pessoa, servem para exclui-la. Desta forma todo e qualquer sinal apresentado
por alguém é útil para ajudar em sua identificação, como exemplo, destes sinais são: as unhas
roídas, os nevos pigmentados, as manchas e as verrugas.

3.20 Sinais Profissionais

Segundo ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977), o exercício

das profissões marca, is vezes, permanentemente, o corpo e até o espirito dos homens. Pode-se
citar como exemplo destes sinais: os calos, as deformações, as queimaduras, as mudanças de
coloração da pele e as poeiras que impregnam o vestuário, penetram no conduto auditivo externo,

no umbigo, sob as unhas ou se depositam nos pulmões. Apresentam igualmente utilidade, os
vestígios que a educação e a vida deixam no espirito.

Segundo FRANÇA (1995), os sinais profissionais são estigmas deixados
pela constância de um tipo de trabalho, por exemplo, a calosidade dos sapateiros e alfaiates, as
alterações das unhas dos fotógrafos e tipógrafos e o calo dos lábios dos assopradores de vidro e

dos trompetistas.
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3.21 Malformações

FRANÇA (1995) afirmou que, as malformações são características
relevantes num processo de identificação quando faltam outros requisitos de maior valia. 0 lábio
leporino, o pé torto, a consolidação viciosa de uma fratura, um desvio de coluna, a polidactilia, a
sindatilia, entre outros, são usados como meios acessórios de uma identificação (FIG. 8).

Figura 8- Malformação congênita
FONTE - FRANÇA, 1995
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3.22 Tatuagens

LACASSAGNE apud FRANÇA (1995), denominou a tatuagem de
"cicatriz que fala", tamanha é a sua importância.

ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977) afirmaram que, a
tatuagem representa uma excelente marca para a identificação fisica. Pelo seu conteúdo, pode-se
presumir a vida pregressa do indivíduo. 0 desaparecimento espontâneo da tatuagem depende da
natureza do pigmento utilizado. Nos casos em que o desenho apagou ou empalideceu, os
pigmentos (que a circulação absorveu) poderão ser encontrados nos linfonodos vizinhos. A
remoção intencional da tatuagem, só é conseguida à custa de processos que deixam vestígios.

FRANÇA (1995) descreveu que, sua importância é ainda maior porque
parte delas é encontrada naqueles que levam a vida ociosa e marginalizada e nos criminosos
reincidentes. A motivação da escolha do desenho pode ser a mais variada possível, elas se
classificam em: amorosas, políticas, profissionais, históricas, afetivas, religiosas, patrióticas,
bélicas, imorais e atípicas (FIG. 9 e 10).

FIGURA 9 Tatuagms
FONTE FRANÇA, 1995

FIGURA 10 - Taluagens
FONTE — FRANÇA. 1995

3.23 Cicatrizes

A verdadeira cicatriz, formada para reparar as perdas de substancias, é
indelével. Pode, com o crescimento do indivíduo, aumentar de proporções, sofrer deslocamento
relativo, modificar-se um pouco em seus contornos; mas permanece. As cicatrizes ósseas ou calos
ósseos, cujo exame tanto no vivo (radiografias) como no morto, podem contribuir para a solução
dos problemas da identidade e da vida pregressa (ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚN IOR, 1977).

86

Segundo FRANÇA (1995), as cicatrizes, são caracteres valiosos para
ajudar uma identificação individual. Devem ser estudadas quanto A. forma, regido, dimensões, cor,
resistência e mobilidade. Estas cicatrizes podem ser:
a) traumáticas — por ação de agentes mecânicos, por queimaduras ou por ação de
cáusticos;
b) patológicas — como as da vacina ou da varíola;
c) cirúrgicas.

3.24 Identificação por Superposição de Fotografias

Também conhecido por método de Piacentino ou método crânio-fotocomparativo. Consiste na identificação individual por demonstração fotográfica utilizando a
superposição de fotos do indivíduo tiradas em vida, sobre a foto do esqueleto do crânio. Não
um método de grande segurança (FRANCA, 1995).

AUSTIN SMITH, MAPLES (1994) afirmaram que, quando a dentição
superior é recuperada com o crânio, e uma fotografia de uma pessoa sorrindo com os dentes em
foco está disponível, a forma e a posição dos dentes são consideradas suficientemente distintivas
para servir de base para uma identificação. Quando não ha fotografias sorrindo ou o indivíduo
parcial ou totalmente edêntulo ou os dentes foram perdidos após A. morte, usa-se o crânio e a face.
Ao usar a superposição do crânio/fotografia para estabelecer uma identificação, se faz necessário
múltiplas fotografias da pessoa com diferenças significativas no ângulo da cabeça em relação
lente da camera.
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NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998) afirmam que,
quando o crânio e os ossos da face são usados como base na reconstrução dos tecidos moles da
face, a identificação positiva é conseguida. Computadores com imagens tridimensionais,
tomografias computadorizadas e imagens radiográficas têm sido utilizados com este propósito.
Com o conhecimento das relações anatômicas entre o crânio e a face, fotografias ou radiografias
faciais anteriores A. morte podem ser sobrepostas e combinadas com o crânio (FIG. 11 a 14 e
TAB. 18).

FIGURA 11 — Identificaciio por superposicfio fotogrifica
FONTE — NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT, 1998

FIGURA 12— Identificação por superposição fotográfica
FONTE — NEVILLE, DA.MM, ALLEN, BOUQUOT, 1998

FIGURA 13— Reconstrução dos tecidos moles da face.
FONTE — NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT, 1998

FIGURA 14— Reconstrução dos tecidos moles da face.
FONTE — NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT, 1998
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TABELA 18— Variações antropológicas do esqueleto associadas a características raciais e sexuais do crinio

CARACTERÍSTICAS RACIAIS
Largura
Altura
Perfil
Órbita
Abertura nasal
Palato

Brancos
Estreitos
Altos
Reto
Triangular
Afilada
Estreito

Negros
Estreitos
Baixos
Prognitico
Quadrada
Larga
Largo

Asiáticos/Americanos Nativos
Largos
Intermediários
Intermediário
Circular
Circular
Intermediário

CARACTERÍSTICAS SEXUAIS
Homens
Tamanho
Grande
Glabela (crista supra-orbital) Pronunciada
Amplo
Processo Mastóide
Area occipital
Músculos pronunciados
Mandíbula
Mais larga, ramo amplo
Fronte
ingreme, inclina-se posteriormente

Mulheres
Pequeno
Não desenvolvida
Pequeno
Músculos não pronunciados
Menor
Circular, mais vertical

FONTE — NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT, 1998

3.25 Identificação do Recém-nascido

Segundo FRANÇA (1995) para a identificação dos recém-nascidos face
as dificuldades que surgem na tomada das impressões digitais, uma alternativa é a tomada das
impressões plantares, já que apresentam cristas papilares mais salientes que as dos dedos. A
própria técnica da tomada das impressões plantares é mais simples e mais confortável para o
recém-nascido. Recomenda-se fazer isto antes do corte do cordão umbilical, assim como,
recolher a impressão digital do polegar direito da mãe. A identificação através das impressões
plantares dos recém-nascidos, a partir do confronto das impressões digitais da mãe, vem
acumulando cada vez mais dúvidas, face a limitação da técnica interferindo negativamente sobre
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a identificação, principalmente, pelo embotamento dos sulcos plantares

pelo edema,

prematuridade, maceração, impregnação de sangue ou gordura, além dos equívocos e da
negligência na tomada das impressões. De acordo com o autor, caso haja alegação de troca de
crianças, serão procedidos os verdadeiros testes do estabelecimento ou não do vinculo genético,
através da coleta de novas amostras de sangue da mãe e do suposto filho.

Segundo SILVA (1997), um novo método de identificação de crianças
recém-nascidas, que permite eliminar dúvidas nos casos de possíveis trocas de crianças, é o
sistema DNA. Colhe-se, ainda na sala de parto uma amostra do sangue da ink e do cordão
umbilical, sendo o material tratado e armazenado.

3.26 DNA

Agora, com os recursos das conquistas em biologia celular e molecular,
dispõe-se de tecnologias do estudo genético, a partir do principio de que o DNA é estruturado de
forma única em cada pessoa e é o mais perfeito sistema de individualização e de caracterização
dos vínculos de parentesco entre os seres humanos (FRANÇA, 1995).

Segundo NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998), cada pessoa

é um indivíduo em particular devido ao seu DNA. Somente em 1986, este fundamental material
de identificação passou a ser empregado na execução da lei. As técnicas laboratoriais, usadas
para avaliar fragmentos de material genético, são extremamente precisas e reproduzíveis e além
disto permitem a análise de pequenas amostras degradadas ou não. Apesar dos efeitos positivos
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do exame do DNA nos casos de identificação, a técnica apresenta controvérsias e a população
geneticista tem sido desafiada em relação a variações entre subgrupos raciais.

HONSE (2000) descreve que a coleta dos materiais para o teste do DNA
pode ser feita através de :
a) sangue - coleta-se 5m1, como em um exame de sangue normal;
b) raspado bucal - com a ajuda de um cotonete grande, raspa-se a parte interna da
mucosa jugal para retirar células epiteliais;
c) cabelo - usam-se apenas fios de cabelo com raiz.

3.27 Perícia

Segundo NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998) a
Odontologia Legal é a Area da Odontologia relacionada a normatizações, exames, avaliações e
apresentações de evidências dentárias em procedimentos criminais ou civis de interesse da
Justiça.

Segundo ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977), há eventos que

não deixam vestígio material, como, por exemplo, a injúria verbal, e que s6 poderão ser
comprovados por presunções ou por testemunhas: são fatos transitórios. HA, porém, outros
eventos com efeitos duradouros ou permanentes, e que constituem objeto de exame pericial.
Assim, perícia, é toda atuação de técnicos, promovida pela autoridade competente, com a
finalidade de esclarecer a Justiça, sobre um fato de natureza permanente ou duradoura. 0 objeto
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da perícia poderá ser: a identidade de pessoas, a verificação da espécie, a determinação da morte,
a prova da virgindade ou da conjunção carnal,

o diagnóstico de lesões corporais e dos

instrumentos ou meios que as causaram, entre outros. Ainda segundo os autores, o Código do
Processo Penal exige dois peritos para a execução do exame médico, já o Civil considera apenas
um. A atuação do perito é relatada, por escrito, através de um documento denominado de laudo
ou relatório médico-legal, e a redação destes documentos deverá obedecer certas normas, para
permitir a análise por parte dos advogados. Sendo que, o perito não deverá distorcer os fatos para
agradar a terceiros ou para usufruir de beneficios indevidos.

Segundo DARUGE, MASSINI (1978) as perícias são as operações
destinadas a ministrar esclarecimentos técnicos A. Justiça e podem ser classificadas de acordo com
o objeto do seu estudo. Assim, no vivo, elas abrangem todos os estudos sobre identificação,
lesões corporais, verificação da imputabilidade, verificação da conjunção carnal, entre outros. As
pericias no cadáver, abrangem os estudos realizados no morto, visando a sua identificação, o
estudo das lesões com a verificação da causa mortis. No esqueleto, as perícias são aquelas
realizadas nas partes ósseas e que têm por objetivo a identificação destas partes, sinais de fratura,
pesquisa de projetil e outros. As perícias no local têm como objetivo, o estudo das manchas de
sangue, saliva, esperma, as impressões digitais, dentais e as pegadas. 0 exame pericial
normalmente é realizado por peritos que, graças a uma preparação adequada, transmitem ao juiz
conhecimentos especializados, indispensáveis para a decisão de uma determinada causa. E, deste
exame é elaborado um laudo que, o juiz pode recusar no todo, em parte ou ainda aceitá-lo. A
escolha do perito no foro criminal, é feita pela autoridade que preside o processo, sendo
comumente escolhidos dois peritos. No foro cível é de livre escolha do juiz, e geralmente um
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perito atua. Se os peritos não são oficiais, eles devem prestar o compromisso de bem e fielmente
desempenhar o encargo. 0 compromisso implica, em duas condições:
a) a condição de saber o perito fazer o exame ordenado, pois o bom desempenho depende
disto;
b) a condição de poder o perito ser verdadeiro, exato, concorde com os fatos, pois só
assim é capaz de fielmente desempenhar sua função.

FRANÇA (1995) definiu perícia médico-legal como um conjunto de
procedimentos médicos e técnicos, que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de
interesse da Justiça. Tais perícias, são realizadas nas instituições médico-legais ou por médicos
nomeados pela autoridade que estiver à frente do inquérito. São efetuadas para qualquer domínio
do Direito, sendo no foro criminal onde elas são mais constantes, podendo, no entanto, servirem
aos interesses civis, administrativos, trabalhistas, previdenciarios, comerciais, entre outros. Elas
podem ser realizadas nos:

a) vivos - onde visam o diagnóstico de lesões corporais, determinação da idade, do sexo
e do grupo racial; diagnóstico de gravidez e parto; diagnóstico de conjunção carnal ou
atos libidinosos em casos de crimes sexuais; estudo da determinação da paternidade e
da maternidade; comprovação de doenças profissionais e acidentes de trabalho;
evidências de contaminação por doenças venéreas ou moléstias graves; diagnóstico de
doenças ou perturbações graves que interessam no estudo do casamento, da separação
e do divórcio; determinação do aborto; entre outros (Anexo 1);
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b) cadáveres - têm como objetivo, diagnóstico da realidade da morte e da causa da morte,
da causa jurídica da morte, a identificação do morto e ainda, o diagnóstico da presença
de veneno, projetil ou qualquer outro procedimento (Anexo 1, 2 e 3);
c) esqueletos - as perícias tem como finalidade, a identificação do morto e, quando
possível, a causa da morte (Anexo 2 e 3);
d) objetos - não são raras as vezes, em que se pede, a identificação de pêlos; exame de
armas e projetis; exame dactiloscópico; pesquisa de esperma, leite, sangue, fezes,
urina e saliva nas roupas ou móveis.

SILVA (1997) afirmou que, perícias, de um modo geral, são operações
destinadas a ministrar esclarecimentos técnicos à Justiça. SOUZA LIMA apud SILVA (1997)
relata que "perícia médico-legal, é toda sindicância promovida por autoridade policial ou
judiciária acompanhada de exame, em que, os peritos devem ser médicos." Ainda segundo
SILVA (1997), esta definição é perfeitamente aplicável à atividade pericial odontológica para a
qual os peritos devem ser cirurgiões-dentistas. Da atividade pericial resultará um laudo que é
considerado uma prova técnica. VICENTE DE AZEVEDO apud SILVA (1997) , afirmou que as
"provas no Direito são os meios pelos quais a inteligência busca a conquista da verdade."

SILVA (1997) afirmou que, a verdade que é buscada pela Justiça, obriga
o perito a possuir algumas qualidades, como: conhecimento, espirito jurídico, juizo critico,
experiência e autocensura. Em alguns tipos de perícias, o cirurgião-dentista pode ser chamado a
contribuir com a Justiça dando o seu parecer, como, por exemplo nos seguintes casos:
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a) ressarcimento de danos (área civil):
- nos casos de responsabilidade profissional;
- em casos de acidente, principalmente os de trânsito, em que a vitima necessita de
trabalhos odontológicos em virtude de lesões na face;
- em casos de agressão, em que a vitima sofre lesões na face, com comprometimento
dos dentes;
- em casos de erro profissional.

h) exclusão da paternidade (Area civil) - geralmente esta perícia é realizada através da
pesquisa de DNA, porém, nos casos em que este exame é impossível de ser realizado
por alguma razão, o juiz pode determinar a realização de perícia de caracteres dos
arcos dentários. Isto somente é possível, se existirem caracteres teratológicos ou
doenças de transmissão genética dominante no campo odontológico;

C) estimativa da idade (Area civil) - nos casos de adoção de menores;

d) identificação (área criminal):
- no vivo:
- em casos de dentadas ou mordeduras na vitima ou no agressor;
- em casos de dentadas ou mordeduras em alimentos;
- em casos de delinqüentes com idade não comprovada;
- outros casos de identificação humana;
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- no cadáver :

- em estado avançado de putrefação, em que a identificação dactiloscópica é
impossível;
- afogados nos quais as polpas digitais tenham sido destruidas por

peixes ou

outros animais;
- de desconhecidos que dão entrada nos Institutos Médicos-Legais;
- de carbonizados;
- nos casos de grandes catástrofes em que um grande número de pessoas perde a
vida, dificultando o reconhecimento;
- nos casos de dilaceração do corpo;

- no crânio esqueletizado :
- espécie animal;
- estimativa do sexo;
- estimativa da idade;
- estimativa da estatura;
- estimativa do biótipo;

e) lesões corporais:
- nos casos de acidentes em que a face é atingida, provocando fraturas nos maxilares e
nos dentes;
- nos casos de crimes, em que a vitima ou o agressor sofre lesões na face,
- em casos de erros profissionais;
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O determinação da idade (Area criminal) - nos casos de delinqüentes e vitimas sem idade
comprovada;

g) perícias de manchas (área criminal) - em casos de diagnóstico diferencial entre
manchas de saliva, esperma, mucosidade vaginal, entre outros;

h) determinação da embriaguez alcóolica (area criminal) - pelo exame da saliva;

i) pericias trabalhistas:
- em acidentes, quando a face e a boca são atingidos;
- doenças profissionais com manifestação bucal.

EWER° (1954) afirmou que, peritos são pessoas entendidas e
experimentadas em determinados assuntos e que, designadas pela Justiça, recebem a incumbência
de ver e referir fatos da natureza permanente cujo esclarecimento é de interesse em um processo.
Só pode servir bem a Justiça, o perito que for minucioso, completo, metódico, sem idéias ou
hipóteses pré-concebidas. Todo profissional pode ser perito e, o número de peritos varia, no cível
é um e no criminal são dois. Em se tratando de questão criminal, é obrigatória a aceitação do
encargo sob pena de multa. Nas questões cíveis, em regra a aceitação também se impõe, podendo
haver recusa, antes da prestação do compromisso. A perícia deve ser feita por peritos oficiais,
mas na sua falta outros podem ser indicados. Na prática as autoridades julgam de acordo com o
parecer dos peritos que elas nomeiam. Então, merecendo confiança, os peritos procuram prender

101

a opinião do juiz através da honestidade a toda prova, da dedicação sem limites e da competência.
Deve-se considerar separadamente o objeto da perícia no foro criminal e no cível. No criminal
pode se tratar de exame de corpo de delito no vivo (identidade, lesões) ou no morto (identidade,
data da morte, sua causa jurídica). No cível a perícia se faz necessária: para caracterização e
avaliação de danos fisicos ou mentais; questões de anulação de casamento; entre outras.

KAPL ZBINDEN, WAIBLINGER apud DARUGE MASSINI (1978)
relataram que, o perito é um meio de prova quando os seus conhecimentos especializados e o
recurso dos métodos científicos e técnicos, o habilitam a fazer observações e apurar fatos que o
juiz não tem possibilidade de verificar, porque não dispõe de necessária preparação.

Peritos são pessoas qualificadas ou experientes em certos assuntos, a
quem incumbe a tarefa de esclarecer um fato de interesse da Justiça, quando solicitados. Desta
maneira qualquer um pode ser convocado para este serviço, desde que seja nele reconhecida uma
certa capacidade para tanto. 0 ideal nas perícias médico-legais é o concurso de um médicolegista, todavia, pode ser recrutado um médico de qualquer especialidade ou simplesmente uma
pessoa com certa experiência sobre aquele assunto. A atuação do perito pode ser em qualquer
fase do processo ou mesmo após a sentença, em situações especiais. Em um Processo Civil, o juiz
nomeará seu perito. Nas causas criminais a autoridade que preside o inquérito poderá nomear
dois peritos, um relator e um revisor. Quando os dois peritos não chegam, no crime, a um ponto
de vista comum, cada qual fará à parte seu próprio relatório e, o juiz poderá aceitar a perícia por
inteiro, em parte ou não aceitá-la, facultando-lhe nomear outros peritos para novo exame. Em se
tratando de peritos não oficiais, assinarão estes um termo de compromisso cuja aceitação é
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obrigatória como um compromisso formal de bem e fielmente desempenharem a sua missão,
declarando como verdadeiro o que encontrarem e descobrirem e o que em suas consciências
entenderem. Apenas em casos de desconfiança comprovada ou impedimento é que se eximem os
peritos da aceitação (FRANÇA, 1995).

NEVILLE, DAIVIM, ALLEN, BOUQUOT (1998) afirmaram que, os
dentistas peritos legais assistem as autoridades, preparando evidências dentais nas seguintes
situações:
a) normatização e manutenção de registros dentários que obedeçam a requerimentos,
para documentar toda informação odontológica necessária a fim de identificar

o

paciente e reduzir a possibilidade de processos por pi -Mica ilegal da profissão;
b) identificação de remanescentes humanos através da comparação das informações
dentais anteriores e posteriores à morte;
c) análise das marcas de mordida na pele ou em objetos, para posterior comparação com
arcadas dentárias humanas ou de animais;
d) reconhecimento de sinais

e sintomas de abuso infantil e, dos direitos e

responsabilidades da assistência odontológica a um trabalhador;
e) apresentação de evidência dentária como prova pericial na identificação, marcas de
mordida, negligência e nos casos de danos pessoais.

Segundo NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998) em casos
criminais, o dentista atua na identificação das vitimas de homicídio, em casos de marcas de
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mordida e de abuso sexual. Como especialistas, os dentistas podem ser chamados a testemunhar
em casos civis de litígio que envolvam as seguintes situações:
a) prática baseada na negligência, que inclui agressão (exodontia do dente errado),
diagnóstico trocado e falha em informar;
b) injúria pessoal, nesta inclui os danos na ATM e os acidentes;
c) fraude odontológica, como por exemplo: procedimentos que não foram realizados;
d) identificação das vitimas em desastres em massa.

Segundo DARUGE, MASSINI (1978), o perito que, emite ou desfigura
intencionalmente a verdade, comete o crime de falsas perícias, ficando sujeito não só as
penalidades da lei, como ao descrédito profissional e desconceito geral. 0 perito precisa ter em
mente que a sua função não é defender ou acusar e a perícia é uma investigação da verdade. Se os
vestígios ou os fatos periciados são conclusivos, o perito deve finalizar sem relutância. Se
insuficientes ou nulos para a conclusão, o perito deve confessar que não pode afirmar ou negar o
que dele se pretende saber. Ele precisa ser minucioso no seu exame, na sua observação e preciso
na sua conclusão.

De acordo com o CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL (1998),
em seu Artigo 5°, constitui infração ética:
I — deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou
auditor, assim como, ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência;
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II — intervir, quando na qualidade de auditor ou perito nos atos de outro profissional, ou
fazer qualquer apreciação na presença do examinando, reservando suas observações,
sempre fundamentadas, para o relatório sigiloso e lacrado.

LACASSAGNE,

MARTIN apud FAVERO (1954) tragaram as

seguintes sentenças para os peritos médicos:
a) é preciso aprender a duvidar;

b) os casos de aparência mais simples podem ser os mais complicados;
c) olhar com atenção e, aquilo que se olhar, ver bem;
d) evitar as teorias precipitadas e desconfiar dos excessos da imaginacdo,
e) não levantar nunca, hipóteses complicadas;
O a vantagem da prática médico-legal é de não criar uma inteligência exclusiva e
estreitamente especializada;
g) há três coisas que um médico-legista deve possuir: o oficio, a ciência e a arte. 0 oficio
aprende-se. Com paciência e trabalho fica-se sábio. A arte, contudo, exige qualidades
naturais, instintivas; e os que as possuem, não são numerosos;
h) constitui uma parte de bem julgar, duvidar quando necessário.

PRAGUER apud FAVERO (1954) acrescentou ainda as seguintes
regras:
a) examinar previamente se tem competência para o caso a que é chamado;
b) usar de paciência e doçura ao ouvir os queixumes da vitima, meio seguro de captar-lhe
a confiança;
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c) imparcialidade para poder dizer somente a verdade, não se esquecendo de que da sua
afirmação dependem, os mais sagrados direitos e interesses;
d) fidelidade na descrição do que tiver observado;
e) usar em seu relatório, estilo simples e claro, evitando termos de duplo sentido, porque
seu fim é fazer-se entendido e esclarecer;

O não afirmar o que não puder demonstrar cientificamente;
g) não ultrapassar jamais a esfera das suas atribuições, a fim de evitar prevenções da
parte dos magistrados;
h) não sacrificar jamais os interesses da Justiça ao espirito de classe ou ao orgulho
profissional.

O Decálogo do perito médico-legal consiste em um guia objetivo para o
perito, esta resumido em dez postulados e não representa normas de ordem moral ou ética para o
exercício da especialidade, mas tão somente certos princípios técnicos de ordem prática, no

sentido de orientar a perícia médico-legal para que ela cumpra seu verdadeiro destino: o de
esclarecer a autoridade judicial, no exato momento de valorizar as provas, numa imagem exata
ou, pelo menos, bem aproximada da verdade que se quer estabelecer Os postulados segundo
.

NERIO ROJAS apud FRANCA (1995) são:
a) perito deve atuar com a ciência do médico, a veracidade do testemunho
equanimidade do juiz;
b)

é necessário abrir os olhos e fechar os ouvidos;

c)

a exceção pode ter tanto valor quanto a regra;

e a
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d) desconfiar dos sinais patognomônicos;
e) deve-se seguir o método cartesiano;
O não confiar na memória;
g) uma necr6psia não pode ser refeita;
h) pensar com clareza para esclarecer com precisão;
I) a arte das conclusões consiste nas medidas;
j)

a vantagem da medicina-legal está em não formar uma inteligência exclusiva e
estritamente especializada.
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4 DISCUSSÃO

De acordo com BUCHNER (1985), SYSJANEN, SAINIO (1990),
NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998) pode-se observar, o consenso existente entre
eles em relação ao método do reconhecimento visual na identificação de um corpo. Eles afirmam
que, embora seja um método largamente utilizado, é o menos confiivel. Isto se deve a mudanças
nos dados posteriores à morte que ocorrem com a decomposição e carbonização dos corpos e,
além disto, o exame do cadáver por parentes e amigos, é uma experiência altamente emocional.
Sendo assim, falhas em conseguir a identificação correta são comuns.

Segundo BUCHNER (1985), NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT
(1998), o exame das roupas e objetos pessoais não pode ser utilizado com confiabilidade na
identificação, uma vez que, eles podem ser trocados ou roubados.

Para ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977), BUCHNER
(1985), o exame das impressões digitais é um dos métodos mais confiáveis de identificação.

Juntamente com SPERBER (1986), SILVA (1997), NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT
(1998) pode-se afirmar que, as impressões digitais são únicas para cada indivíduo. Por sua vez,

108

ALMEIDA JUNIOR, COSTA JUNIOR (1977), NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT
(1998), relatam que as características das impressões digitais permanecem imutáveis por toda a
vida. SYSJANEN, SAINIO (1990) afirmam que, o exame dactilosaipico não pode ser realizado
quando há ausência das falanges, como nos casos de corpos carbonizados, em estado avançado de
putrefação ou esqueletizados. BUCHNER (1985) acrescenta ainda que, a falta freqüente do
registro das impressões digitais anteriormente A. morte, impossibilita a utilização deste método.

Segundo ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JUNIOR (1977), as palmas das
mãos apresentam desenhos que são únicos para cada pessoa. Por sua vez, SILVA (1997) afirma
que, este método tem pouca utilidade, devido a classificação destas impressões ser muito
complexa.

ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JUNIOR (1977), SILVA (1997) afirmam
que, as impressões plantares também apresentam as suas individualidades.

Para BUCHNER (1985), SPERBER (1986), os dentes são as estruturas
mais duráveis do corpo humano. Sustentando esta posição, WOOD, TAI, BLENKINSOP,
JOHNSTON (1994), FRANÇA (1995), NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998)
afirmam que, o exame dental é amplamente utilizado como método de identificação nos casos de
corpos carbonizados, em estado avançado de putrefação ou esqueletizados. Segundo BUCHNER
(1985), SPERBER (1986), SYSJANEN, SAINIO (1990), AMERICAN BOARD OF FORENSIC
ODONTOLOGY (1994), WOOD, TAI, BLENIUNSOP, JOHNSTON (1994), ALT, VACH
(1995), FRANÇA (1995), SILVA (1997), NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998), a
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identificação através do exame dental baseia-se na analise de radiografias, odontogramas,
modelos de estudo, trabalhos protéticos e fotografias, onde observa-se as características
anatõmicas dos dentes e estruturas adjacentes, cáries, restaurações, obturações radiculares,
anomalias, processos patológicos, entre outros. Por sua vez, BUCHNER (1985), SYSJANEN,
SAINIO (1990), FRANÇA (1995), NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998) afirmam
que, a desvantagem do exame dental em um processo de identificação, é a ausência dos registros
dentais anteriores à morte para comparação, ou por falhas no preenchimento e armazenamento
dos mesmos. DORION (1990), SYSJANEN, SAINIO (1990), WOOD, TM, BLENIUNSOP,
JOHNSTON (1994), NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998) apresentam como
solução, a utilização de computadores na organização e armazenamento dos registros dentais,
com o propósito, de facilitar o processo de identificação através dos dentes quando necessário.

Segundo FRANÇA (1995), METZGER, BUCHNER apud BUCHNER
(1985), SILVA (1997), a rugoscopia palatina é mais um método de identificação humana.
FRANÇA (1995) relata que, este método pode ser usado, já que as impressões presentes no
palato são imutáveis. Para NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998), elas são ainda
exclusivas para cada indivíduo

.

A queiloscopia segundo NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT
(1998), pode ser útil na identificação. Entretanto, FRANÇA (1995) afirma que, este método é
mais importante sob o ponto de vista da investigação criminal, devido is alterações que os lábios
sofrem com o tempo.
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Segundo ALMEIDA JUNIOR, COSTA JÚNIOR (1977), FRANÇA
(1995), no cadáver mutilado ou em fase avançada de putrefação, a determinação do sexo é feita

observando a presença de útero e ovários ou de próstata. No esqueleto, para ALMEIDA JUNIOR,
COSTA JÚNIOR (1977), a análise da bacia e do crânio juntos, oferece bons resultados.
Entretanto, SILVA (1997) afirma que, em crânios humanos modernos a diferenciação no que se
refere ao sexo é duvidosa. Segundo BUCHNER (1985), FRANÇA (1995), a pelve é a parte do
esqueleto mais importante na determinação do sexo. ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR
(1977), FRANÇA (1995), SILVA (1997) relatam que, através da pesquisa da cromatina sexual

pode-se determinar o sexo de uma pessoa.

Para FRANÇA (1995), a determinação da estatura no vivo ou no
cadaver é feita utilizando réguas. Segundo ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977),
TROTTER apud BUCHNER (1985), FRANÇA (1995) no esqueleto, a determinação da estatura
baseia-se no comprimento dos ossos longos dos membros e a comparação com tabelas existentes.
SILVA (1997) afirma que, o método de Carrea pode ser usado na determinação da estatura de
uma pessoa, não como um método conclusivo, mas auxiliando outros métodos.

A estimativa da raça, segundo HARVEY apud BUCHNER (1985), esta
baseada no exame das medidas do crânio, da pelve e dos ossos longos. Entretanto, FRANÇA
(1995), SILVA (1997), GILLES, ELLIOT apud SILVA (1997) afirmam que é no crânio, onde

estão contidas um maior número de informações para a determinação racial.
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ALMEIDA JUNIOR, COSTA JUNIOR (1977), FRANÇA (1995)
afirmam que, a estimativa da idade baseia-se no aparecimento das rugas, dos pêlos e dos dentes.
ALMEIDA JUNIOR, COSTA JUNIOR (1977), NOBLE apud BUCHNER (1985) consideram
ainda, a aparência dos centros de ossificação. NOBLE apud BUCHNER (1985), SILVA (1997),
NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998) afirmam que, o desenvolvimento dental
fornece resultados mais precisos para a estimativa da idade, principalmente abaixo dos 20 anos.
Este método está baseado, no estagio de calcificação da coroa dental, erupção do dente e o
estágio de formação da raiz do dente. Para GUSTAFSON apud SILVA (1997), METZGER,
BUCHNER, GORSKY apud BUCHNER (1985), a estimativa da idade acima dos 20 anos,
baseia-se na análise das características de envelhecimento dental. Entretanto, GUSTAFSON apud
SILVA (1997), BUCHNER (1985) afirmam que hi a necessidade do preparo histológico do
dente, sendo esta, uma condição desfavorável para a estimativa da idade.

BUCHNER (1985), SPERBER (1986), SOGNNAES, MORLANG apud
SYSJANEN, SAINIO (1990), HAPPONEN, LAAKSONEN, WALLIN, TAMMISALO,
STIMSON (1991) afirmam que, a radiografia dos maxilares e dos dentes são de grande valia na
identificação de restos humanos precariamente preservados. Segundo BUCHNER (1985),
MULLIGAN, McCARTHY, W1PPOLD, LICHTENSTEIN, WAGNER (1988), SOGNNAES,
MORLANG apud SYSJANEN, SAINIO (1990), WOOD, TAI, BLENKINSOP, JOHNSTON
(1994), este método de identificação baseia-se na comparação precisa das radiografias anteriores
e posteriores à morte, com o propósito de descobrir alguma combinação de marcos anatômicos.
MULLIGAN, McCARTHY, WIPPOLD, LICHTENSTEIN, WAGNER (1988), HAPPONEN,
LAAKSONEN, WALLIN, TAMMISALO, STIMSON (1991) afirmam que, a radiografia
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panorâmica apresenta vantagens quando comparada com outras técnicas, uma vez que, todos os
dentes e a maioria das estruturas adjacentes podem ser visualizadas em um único filme. Outra
vantagem apresentada por MULLIGAN, McCARTHY, WIPPOLD, LICHTENSTEIN,
WAGNER (1988), é a diminuição do número de radiografias solicitadas e a quantidade de filmes

e cartelas que precisam ser armazenados. Entretanto, SYSJANEN, SAINIO (1990) contestam o
uso da panorâmica, devido A. complexidade do aparelho principalmente na identificação de
vitimas de desastres em massa. Autores como WOOD, TAI, BLENIUNSOP, JOHNSTON
(1994), GOLDSTEIN, SWEET (1998) relatam a importância da padronização das radiografias,
para que haja concordância dos marcos anatômicos, quando da comparação de radiografias
anteriores e posteriores à morte.

SYSJANEN, SAINIO (1990), SILVA (1997), NEVILLE, DAMM,
ALLEN, BOUQUOT (1998), SWEET, BROWERS (1998), SWEET, PARHAR, WOOD (1998)
afirmam que, a individualidade da dentição juntamente com a evidência da marca de mordida na
pele ou no objeto mordido, permitem a identificação. Este resultado somente é obtido, porque
detalhes dos dentes, restaurações, caries, entre outros, podem ser visualizados.

ALMEIDA JÚNIOR, COSTA JÚNIOR (1977), FRANÇA (1995)
afirmam que, os sinais profissionais, as tatuagens e as cicatrizes, quando presentes, podem
auxiliar na identificação. FRANCA (1995) ainda acrescenta, a utilização dos sinais individuais e
das malformações.
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AUSTIM SMITH, MAPLES (1994), NEVILLE, DAMM, ALLEN,
BOUQUOT (1998) relatam que, a superposição crânio/fotografia é um método auxiliar de
identificação humana. Segundo, NEVILLE, DAMM, ALLEN, BOUQUOT (1998), este método
não é de grande segurança.

Conforme relatam FRANÇA (1995), NEVILLE, DAMM, ALLEN,
BOUQUOT (1998), o DNA é sem dúvida, o método mais confidvel de individualização e de
caracterização de uma pessoa.

ALMEIDA JUNIOR, COSTA JÚNIOR (1977), DARUGE, MASSINI
(1978), SILVA (1997) afirmam que, os peritos precisam ter algumas qualidades e dentre elas a
mais importante, é sem dúvida, o relato da verdade
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CONCLUSÃO

Todos os numerosos métodos de estabelecimento da identidade de uma
pessoa desconhecida utilizam a mesma premissa. Eles comparam os registros anteriores A. morte
com os dados posteriores à morte e, deste modo, a integridade e a disponibilidade dos registros
anteriores A morte junto com a preservação dos caracteres posteriores A morte são cruciais para a
identificação.

Baseado na revisão da literatura, é licito afirmar que:

1. o reconhecimento visual é o método de identificação mais utilizado, embora
seja o menos confiAvel;
2. a análise das roupas e dos objetos pessoais não é considerado um método de
identificação confiAvel;
3. a especificidade do exame das impressões digitais não pode ser contestada,
uma vez que não existe duas impressões digitais idénticas;
4. as impressões palmares apesar de serem (micas para cada indivíduo, constitui
um método de pouca utilidade;
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5. o exame das impressões plantares é um método utilizado nas maternidades nos
recém-nascidos;
6. embora o exame dental seja um método de identificação comprovadamente
eficaz, apresenta falhas principalmente por parte dos cirurgiões-dentistas
quanto ao preenchimento dos odontogramas e quanto A. padronização dos
levantamentos radiogrificos;
7. a rugoscopia palatina é um método auxiliar de identificação, baseada na análise
das saliências encontradas no palato e que são exclusivas para cada indivíduo;
8. a queiloscopia não representa um método de importância em um processo de
identificação. Esta irrelevância deve-se ao fato de que estas impressões
alteram-se com o tempo;
9. a determinação do sexo em corpos em estado avançado de putrefação ou
mutilados é feita observando a presença de útero e ovários ou de próstata. Em

corpos esqueletizados, a pelve é a parte do organismo mais importante na
diferenciação entre os sexos. A determinação do sexo está facilitada pelo
emprego da técnica que pesquisa a presença ou a ausência da cromatina sexual;
10. a determinação da estatura, no vivo ou no cadaver é feita utilizando-se réguas.
Já no esqueleto ela é determinada através do comprimento dos ossos longos e a
conseqüente comparação com tabelas existentes;
11. dentre todas as estruturas ósseas, o crânio é a que fornece mais subsídios para
a determinação racial;
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12. a estimativa da idade está intimamente relacionada A. calcificação da coroa,
erupção do dente, ao término da formação da raiz e ao estágio de ossificação
da mão e punho. Estas características são relevantes quando o indivíduo está
em crescimento. Os sinais de envelhecimento dental são importantes na
determinação da idade em pessoas adultas;
13. as radiografias dos maxilares e dos dentes permitem a avaliação dos dados do
tratamento clinico e das características anatômicas naturais. Sendo assim, elas
são essenciais para a identificação de um indivíduo, embora exista a
dificuldade em conseguir a padronização dos levantamentos radiográficos;
14.

as marcas de mordida quando claramente evidenciadas, conferem a
possibilidade do estabelecimento de identificações criminais devido
individualidade da dentição para cada pessoa;

15. os sinais individuais, os sinais profissionais, as malformações, as tatuagens e
as cicatrizes quando presentes auxiliam no processo de identificação;
16. a superposição fotografia/crânio não é de grande segurança. E usado como um
meio de identificação auxiliar. Quando da existência de uma fotografia do
paciente sorrindo, a forma e a posição dos dentes são distintivas para servir de
base para uma identificação;
17. o exame do DNA é o mais perfeito sistema de individualização de uma
pessoa. Em contrapartida, ainda é um exame de alto custo, o que dificulta seu
uso;
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18. o perito deve ser minucioso no seu exame, na sua

observação e preciso na sua

conclusão. Sua função não é defender ou acusar, e sim, de representar a
verdade.
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ANEXOS

ANEXO 1 — Figura 1 - Esquema das lesões localizadas no crânio de um cadaver
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ANEXO 2— Figura 2 - Esquema odonto-legal
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ANEXO 3 — Figura 3 - Esquema odonto-legal (verso)
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FIGURA 1— Esquema das lesões localizadas no crânio de um cadaver
FONTE - FRANÇA. 1995
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