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RESUMO 
 
A qualidade de um prontuário odontológico tem relação direta com sua capacidade 

em suprir determinadas necessidades dentro da prática profissional.  Entre as 

características desta documentação encontramos a sua capacidade de funcionar 

como evidência de grande valor em casos de identificação humana, principalmente 

em casos onde há destruição dos corpos encontrados (carbonização, putrefação 

avançada, afogamentos e mutilações), onde fica dificultada a realização da 

identificação através da dactiloscopia ou o reconhecimento pelos familiares. Com a 

queda no número de tomadas radiográficas realizadas durante o tratamento 

odontológico e a diminuição da incidência de cárie na população em geral, o 

detalhamento da documentação escrita elaborada pelo cirurgião-dentista torna-se 

imprescindível para possibilitar a sua comparação com dados postmortem por 

ocasião de uma perícia de identificação humana. Dessa forma, este trabalho teve 

como proposta realizar uma avaliação da qualidade dos prontuários elaborados por 

cirurgiões-dentistas. Além disso, foi também realizada uma comparação entre a 

qualidade da documentação elaborada por profissionais recém-formados e 

profissionais formados há mais de 5 anos, como uma tentativa de estabelecer o 

tempo de formação do profissional como um fator relevante na elaboração do 

prontuário. Para tanto, foi realizado um questionário com perguntas referentes à 

rotina de elaboração da documentação odontológica a uma amostra não 

probabilística de 132 profissionais, tendo sido utilizada para sua análise a 

observação quantitativa das tendências das respostas.  Observou-se que há grande 



 

deficiência no conhecimento dos profissionais quanto ao preenchimento desta 

documentação, além do desconhecimento da relevância que esta pode apresentar 

em casos de identificação humana. Quando da comparação levando em 

consideração o tempo de formado, de modo geral, o desempenho dos dois grupos 

apresentou-se bastante semelhante, não se refletindo assim, na qualidade final da 

documentação elaborada, o tempo de formação do indivíduo. 

 

Palavras-Chave: prontuário odontológico, documentação, identificação humana. 
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ABSTRACT 

 
The quality of a dental chart has direct relation with its capacity in supplying definitive 

necessities of the professional practice. Among the characteristics of this 

documentation we find its capacity to function as evidence of great value in cases of 

human identification, especially in cases presenting massive destruction of the 

bodies (carbonization, advanced decomposition, drowning and mutilation), making it 

difficult to accomplish the identification through dactyloscopy or even the recognition 

by the family members. With the decrease in the number of radiographic takes 

carried out through the dental treatment and the reduction of the incidence of caries 

in the population in general, the detailing of written documentation elaborated by the 

dentist becomes essential to make possible its comparison with postmortem data in a 

forensic identification. Thus, our goal was to evaluate the quality of the dental charts 

made by graduated dentists. Moreover, we made also a comparison between the 

quality of the documentation elaborated by newly graduated professionals and 

professionals graduated for more than 5 years, as an attempt to establish the time of 

graduation as a relevant factor in the elaboration of the written documentation. For 

that, a non probabilistic sample of 132 professionals was submitted to a 

questionnaire with questions referring to the routine elaboration of the dental 

documentation, having been used for its analysis the quantitative observation of the 

trends of the answers. It was noticed that there is a great deficiency in the 

professionals´ knowledge in producing this documentation, and also of its importance 



 

in cases of human identification. Regarding the time of graduation, generally, the 

performance of the two groups presented very similarly, what led us to the conclusion 

that it does not reflect in the final quality of the documentation. 

 
 

Keywords: dental chart, documentation, human identification.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A qualidade de um prontuário odontológico tem relação direta com sua 

capacidade em suprir determinadas necessidades dentro da prática profissional. A 

documentação produzida durante o tratamento odontológico apresenta três funções: 

a administrativa, a clínica e a legal (RAMOS; CALVIELLI, 1991). As funções clínica e 

administrativa do prontuário se referem ao acompanhamento do tratamento dos 

pacientes e à organização do consultório, respectivamente. Com relação ao aspecto 

legal, temos os âmbitos civil e penal. 

Em ambos os casos, a documentação desempenha uma função pericial. No 

âmbito civil essa função é relativa a processos de ações indenizatórias movidas 

contra cirurgiões-dentistas. Atualmente, os casos de ações indenizatórias contra 

cirurgiões-dentistas são rotineiros, levando a uma alteração na relação paciente-

profissional, que antes era estabelecida pela confiança e agora é regida por 

contratos. Os casos onde a decisão judicial beneficia o paciente nem sempre são 

decorrentes de imperícia, imprudência ou negligência do profissional, mas por 

muitas vezes são conseqüência do descaso do profissional com a documentação 

(PINHEIRO, 2002). Nestes casos, a única forma do profissional se resguardar é 

através da documentação produzida durante o tratamento, devendo esta, portanto, 

ser o mais detalhada possível (AVON, 2004). 

Este trabalho busca se ater ao âmbito penal, nos casos onde o prontuário é 

usado como instrumento pericial para a identificação humana. Em situações nas 

quais a identificação de despojos humanos é prejudicada pela grande destruição de 

tecidos moles, como em acidentes de massa, corpos em putrefação avançada ou 
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carbonizados, a odontologia forense aparece como ferramenta fundamental no 

processo. Isso porque as técnicas convencionalmente utilizadas na identificação 

humana se baseiam na integridade dos tecidos moles (dactiloscopia e 

reconhecimento visual) ou na análise de material celular (identificação pelo DNA), 

que ficam prejudicadas com a destruição do corpo. A odontologia forense, no 

entanto, trabalha principalmente com tecidos duros e resistentes (tecido dentário e 

ósseo), o que representa grande vantagem diante deste tipo de situação. 

Contudo, para que as técnicas aplicadas na odontologia forense tenham 

sucesso, é fundamental que os prontuários dos indivíduos a serem identificados 

forneçam não somente o maior número de informações possíveis, mas também que 

tenham qualidade. Somente desta forma a documentação pode ser considerada 

confiável e, assim, uma excelente ferramenta de investigação (GOMES, 2001). Em 

odontologia forense, o registro detalhado, completo e preciso de informações ante-

mortem é essencial para a base da identificação odontológica (BORRMAN et al., 

1995; WHITTINGTON, 1991).  

O cirurgião-dentista deve, portanto, ter uma preocupação diária com a 

elaboração de sua documentação e a riqueza de detalhes em seus prontuários, pois 

pode surgir a necessidade de proceder à identificação de um indivíduo, 

possivelmente seu paciente e, nesses casos, tanto quanto na esfera cível, a falta de 

informações pode prejudicar a investigação. A partir da constatação de que a grande 

maioria da população vai, durante sua vida, pelo menos uma vez ao dentista, e que 

registros de impressões digitais não existem em parcela significativa da população, 

ou, quando existem não são facilmente acessíveis, percebe-se que a tomada de 

registros odontológicos precisos atingiria uma porção valiosa da sociedade.  
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Além disso, com a queda nos índices de dentes cariados, restaurados e perdidos, 

devido aos avanços na área preventiva, a documentação elaborada pelo clínico 

deve ser bastante detalhada, inclusive no que se refere a aspectos anatômicos, e 

bastante descritiva, já que não são necessárias, e nem aconselhadas, tomadas 

radiográficas na maioria dos casos (BELL, 2001). 

Diante desta realidade, onde de um lado o prontuário odontológico se 

apresenta como importante instrumento pericial, e de outro existe um grande risco 

de falhas na sua elaboração, por falta de atenção e até mesmo de conhecimento, 

este trabalho busca realizar uma avaliação dos prontuários elaborados por 

cirurgiões-dentistas através da sua auto-análise. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Aspectos gerais 

 

 

 Nas palavras de Simas Alves (1965), identidade é o conjunto de caracteres 

físicos, funcionais ou psíquicos, normais ou patológicos, que individualizam 

determinada pessoa. Para que se possa determinar a identidade de um indivíduo, há 

a necessidade de proceder à sua identificação, que corresponde aos diversos 

processos, métodos e sistemas para reconhecer uma pessoa, viva ou morta, ou 

ainda os restos cadavéricos, bem como os atos mediante os quais se pode 

determinar e estabelecer a identidade de alguém (FIGINI et al., 2003). 

A finalidade da identificação é permitir, de modo rigoroso e exato, a fixação da 

personalidade jurídica do indivíduo para todos os atos de sua vida pública ou 

privada. O estabelecimento da identidade de uma pessoa desconhecida pode trazer 

diversas conseqüências, inclusive no aspecto financeiro. Esse processo pode 

estabelecer se uma pessoa desaparecida está viva ou morta, o que tornaria possível 

o pagamento de pendências de seguros, o cumprimento do testamento, o direito de 

novo casamento e o estabelecimento e divisão de propriedades e bens, e, em caso 

de homicídio, a identificação pode levar a polícia à família da vítima, possibilitando o 

levantamento de informações para a solução do caso e prisão do criminoso (VALE, 

2004). Também deve ser considerado o aspecto emocional, pois com a 

determinação da identidade da vítima, pode-se dar prosseguimento à realização do 

funeral e enterro do falecido. 
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De acordo com Figini et al. (2003), tecnicamente temos a divisão da 

identificação policial ou judiciária em identificação civil, que tem por objetivo fixar a 

identidade jurídica da pessoa física, para que ela possa exercer direitos e 

obrigações; e criminal, que visa colher informações sobre antecedentes criminais. 

Temos ainda a identificação médico-legal, que é aquela que busca fixar a identidade 

através de características físicas e biológicas. 

A identificação médico-legal de um indivíduo, esteja ele vivo ou morto, é 

baseada no fato de que todos os indivíduos são únicos. Contudo, para que essa 

premissa seja válida, um processo de identificação deve apresentar certos requisitos 

técnicos. Vanrell (2002) descreve cinco requisitos como fundamentais aos processos 

de identificação. São eles a unicidade ou individualidade, que é o conjunto de 

caracteres que torna o indivíduo diferente de todos os outros; a imutabilidade, devido 

a qual os elementos registrados devem permanecer sempre sem sofrer a ação de 

qualquer fator endógeno ou exógeno; a perenidade, onde as características 

acompanham o indivíduo desde a infância até a vida adulta; a praticabilidade, ou 

seja, o método deve ser simples e rápido; e, por fim, a classificabilidade ou a 

possibilidade de classificação, que é o que torna possível a utilização dos outros 

requisitos. 
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2.1.1 Métodos de identificação 

 

 

 Entre os primeiros sistemas de identificação científicos estão o Sistema de 

Quetelet (1840), baseado na premissa de que não existem dois seres humanos com 

a mesma altura, e o Sistema Antropométrico de Bertillon (1879), que além da altura, 

levava em consideração as medidas de diversos ossos do corpo humano (FIGINI et 

al., 2003). Na Argentina, nessa mesma época, surgiu o sistema dactiloscópico de 

Vucetich, baseado na análise das impressões digitais e no fato de que a 

probabilidade de ocorrência de duas impressões digitais iguais é de um em sessenta 

e quatro bilhões (FIGINI et al., 2003). Esse sistema tornou-se mundialmente utilizado 

devido à sua simplicidade de aplicação e classificação. 

 Outra técnica amplamente difundida é a antropologia forense. Há 

aproximadamente 60 anos, antropologistas têm participado ativamente em 

pesquisas na área pericial, além de trabalharem como grandes colaboradores na 

solução de casos reais de identificação (ISCAN, 2001). Apesar de no início os 

métodos utilizados pela antropologia forense terem sido bastante rudimentares, 

como os sistemas métricos apresentados, atualmente há um grande interesse 

científico na área, o que possibilitou o desenvolvimento de técnicas modernas dentro 

desta ciência. Particularmente, o estudo da face aparece em diversos trabalhos, 

relacionando a craniometria com diversos aspectos, como o estabelecimento do 

perfil racial (ISCAN; STEYN, 1999; JOHNSON et al., 1989) e o dimorfismo sexual 

(JOHNSON et al., 1989; LUND; MÖRNSTAD, 1999; STEYN; ISCAN, 1998). 

 Atualmente, podemos contar com técnicas de identificação extremamente 

modernas e precisas, relacionas à análise de material genético. O estudo do DNA, 
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além de ser de grande valor em casos individuais, têm tido grande destaque nos 

casos de acidentes de massa. Um desastre de massa pode ser definido como um 

evento inesperado que causa sérios prejuízos e a morte de um grande número de 

pessoas, podendo ter causas naturais (terremotos, inundações e tornados), causas 

acidentais (desastres aéreos, acidentes com trens e incêndios) ou serem resultado 

de atos terroristas intencionais (bombardeamento de áreas populosas, ataques com 

armas químicas e biológicas) (ALONSO et al., 2005). 

 Desde 1996, quando houve o acidente do vôo 800 da TWA nos Estados 

Unidos, a identificação de remanescentes humanos através da biologia molecular 

vem conquistando um papel significativo em incidentes deste tipo, tendo sido 

utilizada posteriormente nos desastres dos vôos 990 no Egito em 1990, 801 na 

Coréia em 1997, 261 da Alaska Airlines em 2000 e 587 da American Airlines em 

2001 (HOLAND et al., 2003). Outros acidentes de massa recentes e de repercussão 

internacional tiveram também grande participação da biologia molecular na 

identificação de suas vítimas. Entre eles podemos citar o ataque terrorista ao World 

Trade Center em 11 de setembro de 2001, onde morreram mais de 2700 pessoas 

(HOLAND et al., 2003) e, no qual, das 500 amostras enviadas para análise, obteve-

se sucesso em 75% dos casos (BUDIMLIJA et al., 2003). Outros exemplos foram o 

ataque ao metrô em Madri, na Espanha (ALONSO et al., 2005), em 11 de março de 

2004, e o tsunami, na Índia, em 26 de dezembro do mesmo ano, onde morreram 

mais de duzentas mil pessoas (LAU; TAN; TAN, 2005). 
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2.1.2 Odontologia como ferramenta de identificação 

 

 

 Além das técnicas e processos de identificação já citados, a odontologia 

forense também aparece com grande destaque. Isso porque, em algumas situações, 

os corpos encontrados se apresentam bastante deteriorados, impossibilitando o 

reconhecimento imediato. Em outros casos, embora a condição da vítima possa até 

permitir o reconhecimento por amigos e familiares, essa técnica não é aconselhável, 

devido às altas taxas de engano a que leva o desgaste emocional (SWEET, 2001).  

A partir de evidências circunstanciais, como o local do crime, as roupas da 

vítima e outros objetos pessoais, pode-se presumir a identidade da vítima e, então, 

requerer seu prontuário odontológico para comparação com as informações 

recolhidas no exame do corpo (VALE, 2004). A odontologia legal tem proporcionado 

identificações precisas tanto nos casos isolados, como também nos acidentes com 

grande número de vítimas (ABFO, 1994; ROTHWELL, 2001). 

 

 

2.2 Aspectos históricos 

 

 

 Historicamente, considera-se que o surgimento da odontologia legal como 

ciência se deu em 4 de maio de 1897, quando Paris foi palco de uma tragédia onde 

morreram 126 pessoas e mais de 200 ficaram feridas. Nesta data houve um incêndio 

no Bazar de caridade, evento que ocorria anualmente desde 1885 e era freqüentado 

pelas damas da alta sociedade francesa (SIUTI, 1998). A partir deste incidente, o Dr. 
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Oscar Amoedo recolheu informações que lhe permitiram elaborar o trabalho L´Art 

Dentaire em Médecine Légale, publicado em 1898, onde ele descreve o trabalho 

pericial. A identificação através dos dentes só foi possível devido ao extrato social a 

que as vítimas pertenciam, tendo tido acesso à assistência odontológica em algum 

momento de suas vidas (ZARRANZ, 1999). Esse trabalho lhe rendeu o título de pai 

da odontologia forense e ficou consagrado como o primeiro trabalho cientifico que 

associa a odontologia à identificação humana. 

 

 

2.3 Procedimentos técnicos envolvendo a odontologia legal 

 

 

Pode-se dividir as técnicas para identificação humana em duas categorias. A 

primeira diz respeito ao grupo comparativo (SWEET; DIZINNO, 1996) ou de 

confirmação, já que nesses casos parte-se de uma identidade putativa, buscando-se 

registros antemortem da suposta vítima (O´SHAUGHNESSY, 2001; VALE, 2004). 

Pertencem a essa categoria técnicas baseadas na comparação entre dados periciais 

obtidos e os registros prévios. Os resultados obtidos através de técnicas desse 

gênero, apresentam um alto grau de confiabilidade e precisão. No âmbito da 

Odontologia Legal, os modelos dos arcos dentários, as fichas clínicas odontológicas 

e os diversos tipos de radiografias, muito freqüentes no diagnóstico e planejamento 

de casos, representam o material a ser confrontado com os dados colhidos no 

exame pericial. 

A outra possibilidade de abordagem pericial concentra-se no grupo 

reconstrutivo (SWEET; DIZINNO, 1996). Nesta categoria não há registro prévio, 
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sendo a vítima, portanto completamente desconhecida (O´SHAUGHNESSY, 2001; 

VALE, 2004). O objetivo básico das técnicas que compõem esse grupo é o de 

investigar, através do material biológico disponível, a máxima quantidade de 

informação pertinente à pessoa a ser identificada: idade, sexo, raça, biótipo, estatura 

e características estruturais individuais, possibilitando perícias como as de estimativa 

de idade através de parâmetros odonto-legais e, em alguns casos, perícias de 

marcas de mordida.  

A identificação de cadáveres através de características únicas dos dentes e 

dos ossos da face é a maneira mais comum de um dentista forense se envolver em 

uma investigação criminal (BELL, 2001; SWEET; DIZINNO, 1996), principalmente 

em casos de crimes violentos, acidentes automobilísticos, incêndios, afogamentos, 

estado de putrefação avançado, desastres naturais ou provocados pelo homem, e, 

em particular, em acidentes em massa associados com aviação (PRETTY; SWEET, 

2001). 

Nem sempre as perícias odontológicas podem determinar a identidade de um 

indivíduo, mas existem técnicas que permitem, através do exame dentário, que se 

estabeleçam outros parâmetros que diminuirão o leque de possibilidades. Uma 

dessas técnicas é a estimativa da idade através dos dentes, podendo ser aplicada 

em indivíduos mortos ou vivos (MESOTTEN et al., 2003; NORTJÉ, 1983; TEIVENS; 

MÖRNSTAD, 2001). No primeiro caso, a estimativa da idade auxilia na diminuição 

do número de possíveis vítimas. Em indivíduos vivos, ela serve para permitir a 

imputação de responsabilidades civis e criminais. 

Outra importante participação da odontologia como ferramenta de 

identificação são as marcas de mordida. Em casos de estupros, seqüestros, lutas, 

assaltos, abusos e violência infantil, o agente pode deixar impressas na pele da 
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vítima suas características dentárias, possibilitando, através de estudos 

comparativos, determinar a autoria da lesão (MARQUES, 2004). Marcas de dentes 

também já foram analisadas em objetos inanimados associados com cenas de 

crime, como comidas, gomas de mascar entre outros (MARQUES, 2004; WRIGHT; 

DAILEY, 2001). 

Diversos trabalhos mostram a eficácia dos métodos de análise de marcas de 

mordida sobre objetos. Bernitz et al. (2000) realizaram estudos utilizando como 

suporte da mordida alimentos como queijo, manteiga e batata cozida, obtendo 

resultados bastante satisfatórios, mostrando que a comparação do modelo das 

marcas deixada pelos dentes com o modelo obtido do suspeito pode ser utilizado 

quando da ausência de impressões digitais identificáveis ou amostras de material 

genético. Marques (2004) mostra a aplicabilidade da comparação direta do modelo 

do suspeito com o suporte, sobre alimentos como gomas de mascar, chocolate e 

maçã, chegando também à conclusão de que esse tipo de estudo tem grande 

validade pericial. Na pele humana, as marcas de mordida sofrem considerável 

distorção, devido à dinâmica do movimento de mordida, relacionada com o local do 

corpo onde é efetuada a lesão. Apesar disso, pode-se também alcançar a 

identificação do agressor através do estudo das marcas, quando estas distorções 

são levadas em consideração (SAKODA et al., 2000). 

Muitos trabalhos mostram o sucesso de técnicas (AULSEBROOK et al., 1995; 

JAYAPRAKASH; SRINIVASAN; AMRAVANESWARAN, 2001; THOMAS; NORTJÉ; 

VANIEPEREN, 1986), que associam a odontologia legal à antropologia, envolvendo 

a sobreposição de imagem de crânios desconhecidos e fotos das supostas vítimas. 

Inicialmente, a técnica era realizada com o auxílio de um projetor sobre um anteparo 

e era bastante eficaz, além de ter um baixo custo (AUSTIN, 1999; AUSTIN-SMITH; 
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MAPLES, 1994). Mais recentemente temos os avanços da tecnologia digital aliada 

às técnicas de sobreposição de imagens, como descrevem Solla e Iscan (2001). 

Em casos de acidentes de massa, com grande número de vítimas, 

geralmente há grande destruição dos corpos, além de que o processamento de 

número tão grande de vítimas leva muito tempo, permitindo a decomposição e, 

muitas vezes, prejudicando tentativas de identificação através de tecidos moles, seja 

pelo reconhecimento, seja pelo uso de impressões digitais. Dessa forma, percebe-se 

que a atividade pericial é essencialmente multi-profissional, sendo a odontologia 

uma grande aliada, devido essencialmente ao seu baixo custo de aplicação e ao fato 

de que mesmo em condições de grande destruição, muitas vezes os tecidos 

dentários resistem (AVON, 2004; CARDOZA, 2004; PIERCE et al., 1982; SWEET; 

DIZINNO, 1996), permitindo sua análise para posterior comparação com registros 

antemortem. 

A odontologia legal promove contribuição fundamental em casos de vítimas 

carbonizadas (CARDOZA, 2004; BOTHA, 1986). Como já foi citado, em acidentes 

que levam à grande destruição dos corpos, os peritos geralmente recorrem a esta 

ciência, devido à alta resistência dos tecidos dentários. Em casos de acidentes de 

massa, muitas vezes está envolvida a carbonização, mas esta também aparece em 

incidentes isolados, prejudicando a identificação. Através de estudos específicos da 

carbonização nos tecidos dentários e nos materiais restauradores pôde-se inclusive 

obter padrões de comportamento destas estruturas às diversas temperaturas, 

auxiliando dessa maneira no processo de identificação.  

Rossouw et al. (1999) mostram que a densidade de materiais restauradores 

como resinas, compômeros e ionômero não têm sua densidade siginificativamente 

alterada quando submetidos à alta temperatura, concluindo, dessa forma, que 
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apesar de dificilmente serem visualizados a olho nu, podem ser detectados 

radiograficamente, mesmo depois da carbonização. Outros trabalhos mostram as 

especificidades dos materiais restauradores e tecidos dentários através da 

microscopia eletrônica.  

Muller et al. (1998) descrevem, observando aspectos macroscópicos e 

microscópicos, as alterações pelas quais passam os tecidos dentários nas diversas 

temperaturas às quais seria submetido em um caso de carbonização. Em outro 

trabalho, Melani (1998) conclui, após estudos de microscopia eletrônica sobre a 

carbonização de dentes restaurados com amálgama de prata, que esta técnica pode 

ser utilizada como uma ferramenta na identificação da presença, tipo e posição de 

uma restauração dental realizada com este material. 

 

 

2.3.1 Importância do prontuário na identificação 

 

 

Singh et al. (1973) mostra em seu trabalho que as características dentárias 

sempre fornecem informações valiosas no estabelecimento de identidade de 

despojos humanos, especialmente, quando critérios convencionais baseados na 

observação de tecidos mole não podem ser utilizados. Nos casos onde há 

alterações devido à decomposição cadavérica, trauma tecidual extenso ou 

impossibilidade de análise de impressões digitais, a identificação dentária assume 

papel de primeira importância, sendo, portanto, fundamental em casos onde o 

cadáver se encontra esqueletizado, em putrefação avançada, carbonizado ou 

mutilado (AVON, 2004). Isso porque os tecidos dentários estão entre os tecidos mais 
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resistentes do corpo humano, conseguindo resistir muitas vezes a esses fatores, 

enquanto os tecidos moles perecem (AVON, 2004; CARDOZA, 2004; PIERCE et al., 

1982; SWEET; DIZINNO, 1996). 

Glass (2002) considera o registro completo das condições dentárias dos 

pacientes fundamental, devendo este ir além da descrição de dentes e restaurações 

presentes e ausentes, mas também abrangendo os tipos de restauração, material 

utilizado e faces atingidas. Como há muitos pacientes totalmente sem cáries 

atualmente, o autor aconselha a tomada de radiografias para se estabelecer pelo 

menos um registro da morfologia da dentição. Pode-se também, de maneira mais 

simples, realizar fotografias digitais para que se possa armazenar registros das 

características da dentição. 

 O Conselho Americano de Odontologia Forense (ABFO, 1994) estabeleceu 

diretrizes para identificação humana, tendo em vista que, embora a odontologia 

forense tenha proporcionado identificações precisas, tanto em casos de desastres 

de massa como em casos de rotina, ocorreram também alguns enganos. Como 

resultados de um processo de identificação humana através da odontologia, a ABFO 

descreve 4 possibilidades: 

- Identificação positiva: os dados antemortem e postmortem combinam em detalhes 
suficientes para se estabelecer que são do mesmo indivíduo, não havendo 
discrepâncias inexplicáveis.  

 - Identificação possível: os dados antemortem e postmortem têm características 
consistentes, mas, devido à qualidade dos remanescentes ou da evidência 
antemortem, não é possível estabelecer de forma positiva a identificação dentária. 
  
- Evidência insuficiente: as informações disponíveis são insuficientes para dar base a      
uma conclusão. 
- Exclusão: os dados antemortem e postmortem são claramente inconsistentes. 
Entretanto, deve ser entendido que a identificação pela exclusão é uma técnica válida 
em determinadas circunstâncias. 

 
 

Com relação aos registros dentários post-mortem, o guia sugere que seja 

elaborada uma ficha que consiga ilustrar pelo menos os seguintes aspectos: 
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- Configuração de todas as restaurações (incluindo próteses), cáries, fraturas, 
anomalias, abrasões, implantes, erosões ou outras características de todos os dentes. 
- Materiais utilizados nas restaurações e aparelhos protéticos, quando conhecidos. 
- Condições periodontais, cálculos, manchas, retrações; 
- Relações oclusais, dentes malposicionados, anômalos, extraídos, congenitamente 
ausentes e supranumerários. 
- Fotografias intrabucais devem ser utilizadas para mostrar detalhes anatômicos de 
dentes, restaurações, periodonto, oclusão e lesões. 

 

Ainda de acordo com as diretrizes estabelecidas pela ABFO, a maioria das 

identificações é baseada em anatomia dentária, restaurações, cáries, dentes 

ausentes e/ou aparelhos protéticos documentados em registros. Deve ser 

ressaltado, entretanto, que o declínio na incidência de cárie pode ditar maior 

confiabilidade em outros achados no futuro.  

De fato, a melhora dos registros realizada para fins clínicos tem seu reflexo 

direto na acuidade da identificação humana. De acordo com Robinson, Hayood e 

David (1998), existem práticas que melhoram a eficiência de um consultório 

odontológico e podem auxiliar um odontolegista ao realizar a identificação. Estas 

práticas incluem manter fichas dentárias atualizadas, utilizando a nomenclatura 

aceita (Sistema Universal de Numeração Dentária), e manter radiografias de 

qualidade assim como anotações legíveis do andamento do tratamento. Os autores 

ressaltam que os maiores problemas para o odontolegista na identificação humana 

são os registros antemortem incompletos ou imprecisos. Eles podem incluir: falta de 

marcação adequada do status dentário em um ponto determinado no tempo, 

ausência de uniformidade nos sistemas de marcação e numeração, radiografias 

dentais inadequadas, registros dentários ilegíveis, o estado dinâmico da dentição e o 

erro humano. Os autores afirmam que trabalhando com a possibilidade de haver 32 

dentes presentes, ausentes ou restaurados, e levando em consideração um único 

material restaurador, o número possível de odontogramas diferentes é maior do que 
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1x 1048, entretanto, esse complexo sistema de identificação só é útil quando os 

dados são acurados. 

Fellingham, Kotze e Nash (1984), mostraram que a partir de conhecimentos 

disponíveis da freqüência com que ocorrem certas características dentárias pode-se 

estabelecer um modelo matemático a partir do qual consegue-se obter a 

probabilidade de ocorrência de uma determinada configuração dentária.  

Adams (2003) propôs um novo método de comparação empírica que permite 

que o odontolegista derive informações objetivas de freqüência com relação à 

ocorrência de padrões dentários específicos na população em geral. Baseando-se 

em dois grandes bancos de dados, determinou que padrões dentários individuais 

são geralmente únicos, ou pelo menos bastante incomuns, sendo que até mesmo 

um pequeno número de características dentárias comuns, pode produzir um padrão 

dentário bastante raro. Este autor mostra ainda, concordando com o trabalho de 

Pretty e Sweet (2001), que não há necessidade de estabelecer um número definido 

de pontos de concordância ou características necessárias para que a identificação 

seja positiva, como é feito nos casos onde a identificação é feita através da 

dactiloscopia. Em muitas situações os códigos de superfícies dentárias detalhados 

para restaurações foram irrelevantes para propósitos de comparação. Uma exceção 

importante a este padrão ocorre em casos de perda postmortem extensa.  

Acharya e Taylor (2003) constataram também que não há base para que se 

estipule um número mínimo de concordâncias para o estabelecimento da identidade 

através da odontologia forense. De acordo com seus achados, ficou ainda mais 

reforçada a visão de que cada caso deve ser tratado com base em seus méritos 

individuais. Um único ponto concordante pode ser suficiente para confirmar a 

identidade, enquanto uma série de radiografias de todos os elementos dentais pode 
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não provar a identificação positiva se estiverem faltando detalhes. O dentista forense 

tem que estar ciente das circunstâncias sob as quais uma característica única pode 

ser usada para identificação e, nesse caso, sua singularidade deveria ser utilizada 

como um grande indicador. O autor ainda ressalta que o fato de a documentação 

detalhada das restaurações não obrigatoriamente aumentar a unicidade dos padrões 

dentários é encorajador para instâncias em que os dados antemortem são limitados, 

embora isso não implique necessariamente na não utilização dos códigos de 

superfície dentária, mas sim no fato de que o uso de um sistema genérico tem 

capacidade de reduzir a subjetividade e diminuir taxas de erro. 

Ekstrom, Johnsson e Borrman (1993), realizaram um trabalho em que 

mostram que os erros em casos de identificação humana através de comparação 

dentária ocorrem com maior freqüência quando não há presença de restaurações. 

Além disso, ficou clara a necessidade de informações adicionais que podem ser 

obtidas em um prontuário, e não apenas em radiografias. 

Geralmente, em um processo de identificação pela odontologia, monta-se um 

odontograma a partir do qual o perito irá realizar as comparações com registros 

antemortem, baseado no quadro bucal geral do indivíduo em questão (GOODMAN; 

HIMMELBERG, 2002; HYSON; WHITEHORN, 1993; MARELLA; ROSSI, 1999). No 

entanto, alguns trabalhos mostram que há a necessidade do perito em realizar uma 

análise mais detalhada das informações com as quais ele se depara em seu exame, 

pois nem sempre um quadro geral pode indicar precisamente a identidade da vítima. 

Em contrapartida, diversos autores procuram estabelecer um número mínimo 

de características idênticas para que se possa afirmar que houve uma identificação 

positiva. Keiser-Nielsen (1980) afirmou, após realizar um estudo estatístico de 

características dentárias singulares, que são necessárias pelo menos 12 
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características, estando nestas incluídas todos os tipos de restaurações, aparelhos 

protéticos, ausências dentárias e lesões patológicas. Esse assunto ainda divide 

opiniões dentro da odontologia legal, pois, como foi mencionado anteriormente, há 

também uma corrente de trabalhos que demonstra a singularidade das 

características dentárias, mostrando dessa maneira não ser necessário determinado 

número de pontos concordantes para o estabelecimento de uma identificação.  

Phillips (1983) analisou em seu trabalho as variações presentes em 

restaurações de amálgama e avaliou os padrões das restaurações com relação às 

suas características exclusivas para propósitos de identificação. Seus resultados 

mostram que características das restaurações, no que se refere às faces dentárias 

que esta atinge, podem determinar características individuais exclusivas, 

principalmente quando analisado o primeiro molar permanente, dente que 

apresentou maior número de variações no número de faces atingidas pelo 

amálgama, levando à conclusão de que sua análise, individualmente ou em 

conjunto, pode ser de grande valor para a identificação.  

De acordo com Rothwell (2001), as comparações mais comuns, nos casos de 

identificação através da odontologia, são feitas baseadas principalmente na 

presença ou ausência de dentes, posição dos elementos, extrações recentes e 

condições de erupção. Características como a morfologia das raízes, tamanho e 

forma da câmara pulpar, realização de tratamento endodôntico, presença de 

implantes e outras características anatômicas também podem ajudar bastante no 

processo. Há um consenso geral na comunidade forense odontológica de que cada 

dentição é única, acreditando-se que o processo seja bastante preciso, se usado 

corretamente.  
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Devido a preocupações com custo e segurança, houve uma queda na 

quantidade e freqüência de realização de radiografias dentárias, antes de rotina. 

Embora antigamente fosse muito comum tirar séries completas de radiografias com 

bastante freqüência, apenas com finalidade de controle, diretrizes atuais de 

biossegurança recomendam exposições radiográficas em menor quantidade. Esse 

tipo de exame realizado de rotina e sem a presença de sinais ou sintomas que o 

justifique é considerado inapropriado. O resultado é que houve uma queda no 

número de registros antemortem disponíveis, e aqueles obtidos representam uma 

área bem menor da dentição. Mesmo com extensos registros postmortem, 

identificações são mais difíceis quando não são ilustradas características únicas nos 

filmes antemortem. A combinação de menor quantidade de restaurações dentárias e 

radiografias tornam cada vez mais desafiante a realização de identificações 

baseadas apenas na dentição. Para que sejam realizadas as comparações 

necessárias, os especialistas devem procurar também basear suas conclusões na 

anatomia orofacial e dentária. 

Keiser, Firth e Buckley (2001) demonstram esta mesma preocupação com os 

detalhes na perícia odontológica ao descrever um caso onde uma mandíbula 

humana foi encontrada e identificada erroneamente como pertencente a uma pessoa 

dita desaparecida. Em uma primeira avaliação, os peritos consideraram o quadro 

odontológico encontrado na mandíbula, consistente com o odontograma da pessoa 

em questão. Através da análise minuciosa das radiografias, pode-se examinar 

características como a aparência radiográfica das restaurações, morfologia pulpar e 

formato da raiz, entre outras, levando a um grau de precisão adequado para a 

comparação dos registros, provando que os achados postmortem não eram 

compatíveis com os do indivíduo de que se suspeitava. Esse caso mostra como a 
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confiança em dados superficialmente similares pode favorecer o erro no processo de 

identificação, e reforça a tese de que não há na odontologia um número mínimo de 

características para se chegar à conclusão de um caso, pois apenas uma 

característica pode ser suficiente para estabelecer uma identidade. 

De qualquer forma fica clara a necessidade de armazenamento dos dados de 

maneira rigorosa pelos cirurgiões dentistas, pois percebe-se que o prontuário tem 

valor fundamental nos casos onde há necessidade de se proceder à identificação. 

 

 

2.4 Descrição de casos 

 

 

A partir desta visão geral, podemos compreender a importância dos 

prontuários nos trabalhos periciais de identificação, seja esta de pessoas vivas, 

mortas ou de marcas de mordida, devendo ser lembrado que a identificação humana 

através da odontologia começa todos os dias em todos os consultórios 

odontológicos, em todas as comunidades. Os membros da classe odontológica 

devem ser diligentes em elaborar e armazenar seus registros, caso contrário, estes 

perdem seu valor para identificação humana. Diversos casos descritos na literatura 

reforçam a importância da odontologia legal na identificação humana, em suas 

diferentes áreas de abrangência. 

Em novembro de 1987, um Boeing conhecido por Helderberg, caiu no oceano 

Índico, matando as 159 pessoas que estavam a bordo (LIGTHELM, 1994). Devido às 

circunstâncias especiais de um acidente que ocorre no mar, obteve-se como 

resultado um pequeno número de corpos disponíveis para identificação. Mesmo 
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assim, as cinco identificações realizadas foram por meio de características dentárias, 

tendo, portanto, a identificação dentária participado de forma decisiva nos 

procedimentos de identificação. A base do processo de identificação foi formada por 

procedimentos odontológicos simples e avançados, além de características 

anatômicas e de desenvolvimento dos dentes. As evidências radiográficas 

desempenharam um importante papel no processo de identificação. O autor relata 

que, apesar do sucesso no caso em questão, ficou clara a urgente atenção para a 

necessidade de padronização internacional no armazenamento de dados. 

No desastre do navio USS Iowa (BRANNON; MORLANG, 2004), em abril de 

1989, morreram 47 pessoas. É considerado um dos acidentes militares mais 

significativos da história da marinha americana em tempos de paz. A identificação 

dentária foi o primeiro meio de identificação da maioria dos indivíduos devido ao fato 

de que a maioria dos corpos estava queimada, fragmentada ou em estado de 

decomposição avançada por terem ficado imersos. A experiência e o preparo da 

equipe de identificação foram muito importantes para o sucesso do trabalho, além da 

excelente qualidade dos registros dentários antemortem, o que não é comum na 

maioria dos casos. Além da identificação dentária foi utilizada, em alguns casos, a 

dactiloscopia. Em 14 indivíduos a comparação dentária foi suficiente para realizar a 

identificação positiva, em outras 31 vítimas houve combinação das duas técnicas, 

dactiloscopia e comparação dentária, levando a um total de 45 (96%) resultados 

positivos.  

Além disso, achados dentários foram classificados como “consistentes” para 

dois indivíduos que haviam sido positivamente identificados através de comparação 

de impressões digitais. Portanto, todas as 47 vítimas foram identificadas 

positivamente. O envolvimento bem-sucedido da equipe de identificação na tragédia 
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do USS Iowa foi considerado um modelo de sucesso pericial e dessa maneira 

contribuiu para o desenvolvimento das “Diretrizes para o desenvolvimento de uma 

equipe de identificação dentária em desastres” do Conselho Americano de 

Odontologia Forense.  

Em outro caso envolvendo as forças militares dos Estados Unidos, a 

operação “Tempestade no Deserto” resultou em um grande número de baixas no 

exército americano. De um total de 251 mortos, foi possível chegar a um resultado 

positivo em 244 casos combinando métodos de dactiloscopia e identificação dentária 

(KESSLER; PEMBLE 1993). Apesar de algumas dificuldades, a identificação 

dentária se provou um método viável e de rápidos resultados. Mais de 97% das 

identificações tentadas foram conseguidas, levando o autor à conclusão de que se 

houver evidências dentárias antemortem e postmortem suficientes, a identificação é 

sempre possível. 

Em algumas cenas de crime, as evidências dentárias obtidas são marcas de 

mordida, sendo imperativa a participação de um odontolegista para a análise das 

mesmas. Nambiar et al. (2001) descrevem um caso onde em uma cena de roubo foi 

obtido um pedaço de goma de mascar que continha impressões de dentes 

humanos. Modelos realizados a partir destas impressões expuseram características 

morfológicas únicas que se mostraram correspondentes a características presentes 

nos modelos dos dentes posteriores de um suspeito. Este caso ilustra que a goma 

de mascar pode, em algumas circunstâncias render detalhes suficientes dos dentes 

de um criminoso para comparação e foi provavelmente o segundo que resultou em 

uma condenação (NAMBIAR et al., 2001). Na maioria dos casos, avaliação 

qualitativa das marcas de mordida é normalmente mais fácil em alimentos do que na 
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pele humana, embora deva ser enfatizado que alguns tipos de alimentos são bases 

pobres para o registro da marca de mordida. 

Em um caso de uma vítima de assassinato descrito por Rudnik (1984), a 

identificação não era possível através da dactiloscopia, aparência facial ou presença 

de objetos pessoais, por isso foram realizadas técnicas de identificação dentária. 

Através de modelos, radiografias e anotações das restaurações em uma ficha 

odontológica pôde-se chegar à identificação positiva da vítima. O autor conclui que 

quando outros métodos de identificação foram exauridos, as técnicas dentárias 

podem ser empregadas e devem ser consideradas tão eficazes quanto impressões 

digitais. 

Outro trabalho mostra a grande importância dos cuidados com o registro e a 

guarda do prontuário (SOGNNAES, 1975). Neste caso, Martin Bormann, nazista 

condenado pelo tribunal de Nuremberg, havia supostamente fugido logo após o 

suicídio de Hitler e até então não havia pistas sobre seu paradeiro. Tornou-se 

necessária a perícia odontológica quando surgiu, em 1972 em Berlim, uma ossada 

que poderia ser de Bormann. Arquivos dentários de seu dentista, Dr. Hugo Blaschke, 

estavam sob poder dos Estados Unidos, tendo sido capturados juntamente com 

arquivos militares em 1945. Pôde-se, comparando os registros antemortem e os 

achados na ossada, encontrar quantidade e qualidade de informações suficientes 

para se estabelecer a identificação de Martin Bormann. 

Em Oudtshoorn, 1991, duas vítimas de um acidente aéreo foram inicialmente 

diferenciadas por um bracelete (PHILLIPS; THOMPSON, 1992). Sob a suspeita de 

ter ocorrido um engano por parte dos familiares de uma das vítimas, foi expedida 

uma ordem judicial e procedeu-se à exumação dos corpos para novo exame pericial. 

Através do exame dentário pôde-se constatar o erro e corrigi-lo. Esse caso ressalta 
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a importância da perícia dentária de corpos não identificados na ocasião do primeiro 

exame da vítima. Muitas vezes não se espera o exame de profissionais 

especializados, o que pode levar a uma identificação equivocada, como foi neste 

caso, sendo necessária a exumação, procedimento muito mais complexo e 

demorado, além de mais traumático para os familiares. 

Kolesnikov, Pashinyan e Abramov (2001) descrevem a utilização da 

sobreposição com auxílio da informática no estudo do caso da família Romanov. 

Seus achados indicam que a filha do czar, Anastásia, diferente do que diz a lenda, 

foi morta em 1918, juntamente com o restante de sua família. Ainda através do 

recurso de sobreposição de imagens; Puech, Puech e Tichy (1989) descrevem a 

identificação do crânio de Wolfgan Amadeus Mozart. Com o auxílio de recursos de 

osteometria foi possível determinar que o crânio enterrado realmente pertencia ao 

músico. Hoje, podemos contar também com os avanços da tecnologia digital aliada 

às técnicas de sobreposição de imagens, como descrito no caso de identificação dos 

remanescentes do Dr. Eugenio Antonio Berríos Sagredo, médico acusado de 

produzir armas químicas durante o governo ditatorial do presidente chileno Augusto 

Pinochet (SOLLA; ISCAN, 2001). 

No Brasil, a odontologia legal voltou à mídia devido à repercussão do caso do 

acidente do vôo 402 da TAM em 1996. O avião caiu sobre o bairro do Jabaquara, na 

cidade de São Paulo, matando 101 pessoas, entre elas 90 passageiros, 5 tripulantes 

e 6 moradores. Todos tiveram seus corpos carbonizados, dificultando a identificação 

direta, tendo sido fundamental a participação dos peritos dentistas na identificação 

das vítimas (FERREIRA, 1996). 

Outro caso bastante comentado pela mídia foi o ataque terrorista ao World 

Trade Center, em 11 de setembro de 2001, que gerou um total de mais de 2500 
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vítimas. Devido à grande destruição provocada pelo impacto, pelo desabamento dos 

prédios e pelo calor, que carbonizou a grande maioria dos corpos, os peritos 

precisaram utilizar métodos como a biologia molecular e a odontologia legal. A 

identificação de 188 vítimas foi realizada por meio do exame dentário, o que, 

considerando o grau de destruição de muitas das vítimas, é um número notável 

(GOLDEN, 2004). 

Desastres naturais, quando ocorrem em regiões povoadas, geralmente 

também ceifam grande número de vidas, sendo necessário o suporte pericial para 

identificação das vítimas. Na Índia, após o tsunami em dezembro de 2004, houve a 

necessidade de especialistas de diversas áreas, como patologia forense, 

odontologia forense, biologia molecular e dactiloscopia, para realizar a identificação 

das vítimas do desastre, tendo sido, portanto, montadas equipes para realizar os 

processos periciais necessários (LAU; TAN; TAN, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este trabalho busca, através de auto-avaliações realizadas por cirurgiões- 

dentistas cursando especialização na FUNDECTO (Fundação para o 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odontologia), inferir a qualidade dos 

prontuários que são utilizados em seus consultórios. Dessa forma, pretende-se: 

• avaliar a preocupação dos profissionais com a documentação 

odontológica ; 

• avaliar os conhecimentos que os cirurgiões-dentistas apresentam 

acerca da correta elaboração e manutenção dos prontuários de seus 

pacientes e 

• comparar o desempenho no preenchimento da documentação entre 

profissionais recém-formados (formados a partir de 2001) e os 

profissionais formados há mais de 5 anos (formados até o ano 2000). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

 

Esta pesquisa foi realizada através da aplicação de um questionário 

(Apêndice A) com a finalidade de avaliar a qualidade dos prontuários elaborados por 

profissionais matriculados em cursos de especialização na FUNDECTO. Os 

questionários foram aplicados, mediante consentimento livre e esclarecido dos 

participantes da pesquisa (Apêndice B), após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

(FOUSP) (Anexo A).  

Ao responder o questionário, o profissional realizou uma auto-avaliação 

quanto à sua cautela frente à elaboração da documentação de seus pacientes. O 

questionário continha 9 questões, que abordavam a forma como o cirurgião-dentista 

clínico tem por hábito elaborar os prontuários de seu pacientes, além de itens para 

identificação da amostra.  

 

 

4.2 Amostra 

 

 

Para a realização deste trabalho, foi escolhida uma parcela da população de 

cirurgiões-dentistas matriculada em cursos de especialização. Esta parcela em 
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questão é denominada amostra e foi composta de 132 indivíduos matriculados em 

cursos de especialização na FUNDECTO no primeiro semestre de 2005. 

O tipo de amostra utilizado neste trabalho é denominado não probabilístico, 

ou seja, o estudo não tinha como objetivo determinar generalizações a respeito da 

população como um todo (OLIVEIRA, 2001). Outros critérios determinantes para a 

escolha desse tipo de amostra foram a praticidade e a acessibilidade do grupo de 

profissionais em questão. Dessa forma, estudamos uma amostra não probabilística 

por conveniência. 

 

 

4.3 Análise dos dados 

 

 

Os resultados destes questionários foram avaliados de forma quantitativa, 

buscando-se observar os padrões de comportamento mais freqüentes entre os 

profissionais no que se refere à elaboração da documentação, através da 

observação das tendências das respostas. 

Os dados coletados foram digitados em planilhas elaboradas com auxílio do 

programa Excel. Estes dados foram expostos na forma de gráficos, através dos 

quais pôde-se realizar uma análise descritiva, além da análise inferencial, obtida 

através da observação das porcentagens das respostas obtidas. 
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5 RESULTADOS 
 

 

 

As quatro primeiras perguntas do questionário objetivavam caracterizar a 

amostra selecionada para a pesquisa. Os cursos de especialização que participaram 

desta pesquisa foram: Pacientes especiais, Ortodontia, Dentística, Prótese, 

Periodontia, Endodontia, Radiologia, Implantodontia, Odontologia do trabalho, 

Cirurgia e traumatologia bucomaxilo-facial, Saúde coletiva, Patologia bucal, 

Odontopediatria e Odontologia legal, por serem os cursos que estavam em 

andamento na FUNDECTO no período no qual a mesma foi aplicada. 

Inicialmente procurou-se estabelecer o número de alunos de cada um dos 

cursos selecionados que responderam ao questionário (Tabela 5.1).  

Tabela 5.1 - Número de alunos que responderam ao questionário em cada um dos cursos 
selecionados. 

ESPECIALIDADES No. DE ALUNOS 
PACIENTES ESPECIAIS 10 
ORTODONTIA 10 
DENTÍSTICA 11 
PRÓTESE 8 
PERIODONTIA 11 
ENDODONTIA 12 
RADIOLOGIA 9 
IMPLANTODONTIA 4 
ODONTOLOGIA DO TRABALHO 12 
CTBMF 12 
SAÚDE COLETIVA 3 
PATOLOGIA BUCAL 8 
PEDIATRIA 11 
ODONTOLOGIA LEGAL 11 
TOTAL 132 

 

Levando-se em consideração que cada um dos cursos de especialização 

possui 12 alunos, pode-se observar que a maior taxa de resposta ao questionário foi 

obtida nos cursos de Endodontia, Odontologia do Trabalho e Cirurgia e 
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traumatologia bucomaxilo-facial, alcançando 100% de resposta (Gráfico 5.1). Os 

cursos onde houve menor participação dos alunos na pesquisa foram Implantodontia 

e Saúde Coletiva, atingindo apenas 33,33% e 25%, respectivamente. 
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 Gráfico 5.1 – Porcentagem de alunos que responderam ao questionário por curso 

 

Nossa amostra foi composta na sua maioria por mulheres, sendo que o sexo 

feminino corresponde a 72% do número total de alunos, restando 28% de alunos do 

sexo masculino (TABELA 5.2). 
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Tabela 5.2 –  Número de alunos de cada sexo por curso 
ESPECIALIDADES \ SEXO FEMININO MASCULINO TOTAL 
PACIENTES ESPECIAIS 8 2 10 
ORTODONTIA 7 3 10 
DENTISTICA 10 1 11 
PRÓTESE 8 0 8 
PERIODONTIA 10 1 11 
ENDODONTIA 8 4 12 
RADIOLOGIA 6 3 9 
IMPLANTODONTIA 0 4 4 
ODONTOLOGIA DO TRABALHO 10 2 12 
CTBMF 4 8 12 
SAÚDE COLETIVA 3 0 3 
PATOLOGIA BUCAL 2 6 8 
PEDIATRIA 11 0 11 
ODONTOLOGIA LEGAL 8 3 11 
TOTAL 95 37 132 
PORCENTAGEM 72% 28% 100% 
 
 
 

Com relação à idade dos indivíduos, temos a maioria, correspondendo a um 

total de 102 alunos, menor de 36 anos de idade, enquanto apenas 14 estão entre 35 

e 50 anos de idade (Gráfico 5.2). Os 16 alunos restantes não responderam a esta 

questão.  

A presença deste grande número de jovens em nossa amostra tem relação 

direta com o próximo item do questionário que se refere ao ano de formatura na 

graduação (Gráfico 5.3), onde pôde-se constatar que a maioria dos alunos se formou 

depois do ano 2000, ou seja, recentemente, correspondendo às baixas faixas etárias 

encontradas.  
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Gráfico 5.2 –  Distribuição dos indivíduos que responderam ao questionário pela faixa etária 
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Gráfico 5.3 –  Ano de conclusão da graduação dos indivíduos que responderam ao questionário 

 

Após esta descrição da amostra, temos agora as questões referentes ao 

preenchimento do prontuário. A primeira questão se trata do tempo utilizado 

usualmente pelo profissional para a realização da anamnese, onde obtém dados 

pessoais do paciente de extrema relevância no processo de identificação. A esta 

questão, 23% dos profissionais responderam que levam até 10 minutos, 42% levam 

de 10 a 20 minutos, 20% levam de 20 a 30, 11% levam de 30 a 40 minutos e apenas 
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3% despendem mais de 40 minutos para realizar a anamnese de seus pacientes.  

(Gráfico 5.4).  
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Gráfico 5.4 – Tempo de duração da consulta de anamnese realizada pelos profissionais consultados 

 
 

Pôde-se também avaliar as características do tempo de anamnese dentro de 

cada um dos cursos (Gráfico 5.5). Os cursos nos quais 40% dos alunos ou mais 

afirmaram despender menos de 10 minutos em sua consulta inicial foram de 

Ortondontia, Endodontia, Radiologia e Implantodontia. Os únicos cursos onde houve 

alunos que indicassem levar mais de 40 minutos para realizar a anamnese foram os 

de especialização em Odontologia do Trabalho e em Pacientes Especiais, atingindo 

um total de 17% e 20% do total de respostas. Pudemos observar também que 65% 

dos profissionais levam normalmente menos de 20 minutos para realizar a 

anamnese em seus pacientes. 
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Gráfico 5.5 – Tempo da consulta de anamnese em cada um dos cursos 

 

A segunda questão referente ao preenchimento dos prontuários indagava se 

os profissionais tinham conhecimento da importância dos registros odontológicos em 

casos de identificação. Poucos profissionais, apenas 4%, que responderam o 

questionário alegaram desconhecer a importância dos registros odontológicos nos 

processo de identificação humana (Gráfico 5.6), fração que embora seja pequena, 

ainda surpreende, pois durante a graduação a disciplina de odontologia legal 

certamente enfatizou esta função da documentação. 

Gráfico 5.6 –  Porcentagem de dentistas que afirmam conhecer a importância do 
prontuário para a identificação humana 

 
 No tocante a questões específicas sobre o preenchimento de prontuários, 

entre profissionais questionados, apenas 8,22% relataram não anotar nenhuma das 
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características mencionadas pelo questionário em seus prontuários; 13,7% 

afirmaram anotar rotineiramente todas as características citadas quando 

encontradas em seus pacientes durante a realização do exame clínico (Gráfico 5.7). 
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Gráfico 5.7 -  Número de características assinaladas pelos profissionais 
 

Características como anomalias dentais, mal posicionamento ou rotação de 

elementos dentários e presença de manchas intrínsecas são incluídas nos 

prontuários pela maioria dos profissionais (Gráfico 5.8). Dentre as características 

dentárias relacionadas no questionário, as anomalias dentais foram as que 

obtiveram maior número de respostas afirmativas, tendo sido assinalada por 85,6% 

dos profissionais, seguida pelo mal-posicionamento e rotacionamento dentário 

(67,42%), manchamento intrínseco (63,63%), presença de diastemas (56,06%), e 

presença de facetas de desgaste (52,27%). As tatuagens por amálgama aparecem 

como a característica menos registrada pelos profissionais, atingindo apenas 

31,06% de respostas afirmativas. 
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Gráfico 5.8 – Porcentagem de profissionais que assinalaram cada uma das características     

 dentárias relacionadas 
 

A questão seguinte foi referente ao registro das condições bucais do paciente 

prévias à realização do tratamento pelo profissional, ou seja, anteriormente à 

realização de qualquer procedimento. Como resposta, observamos que as 

condições bucais do paciente no momento do exame clínico não são registradas por 

87% dos dentistas (Gráfico 5.9). 
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Gráfico 5.9 – Porcentagem de profissionais que registram em seus prontuários as condições bucais 

dos pacientes prévias ao tratamento 
 

Foi também avaliado o comportamento dos profissionais com relação ao 

preenchimento do odontograma, especificamente no que tange à descrição das 
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restaurações presentes. Nesta questão ficou constatado que 44,7% dos indivíduos 

preenchem o odontograma de maneira completa, indicando as faces atingidas pela 

restauração e o material restaurador utilizado, enquanto 22,0% marcam somente as 

faces dentárias atingidas, 15,9% marcam somente os dentes restaurados, apenas 

1,5% registra somente o material utilizado e 15,9% dos profissionais não realiza 

nenhuma destas marcações (Tabela 5.3).  

Tabela 5.3 –  Informações registradas no odontograma 
ODONTOGRAMA PORCENTAGEM 
MATERIAL RESTAURADOR 1,5% 
FACES ATINGIDAS 22,0% 
DENTES RESTAURADOS 15,9% 
TODOS OS ANTERIORES 44,7% 
NENHUM DOS ANTERIORES 15,9% 

 

Outra questão foi referente à avaliação da qualidade dos prontuários pelos 

próprios profissionais. Nesta questão, os profissionais podiam considerar seus 

prontuários de extremamente útil a sem utilidade, passando por moderadamente útil 

e pouco útil. Nenhum profissional considerou seus prontuários sem utilidade no caso 

de haver necessidade de se proceder à identificação de algum de seus pacientes. 

Além disso, 78 indivíduos, ou 59,09%, consideraram seus prontuários extremamente 

úteis para a identificação humana (Gráfico 5.10). 



 52

AUTO AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS 
PRONTUÁRIOS

0

5 (4%)

49 (37%)

78 (59%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

SEM UTILIDADE

 
Gráfico 5.10 – Auto-avaliação da qualidade dos prontuários pelos próprios profissionais 

 

Alguns profissionais realizam tratamento odontológico de seus familiares 

usualmente. A questão seguinte se referia à prática de armazenar prontuários de 

familiares tendo como motivo principal a preocupação com a possível necessidade 

de identificação de algum membro da família. 33% dos profissionais responderam 

afirmativamente à esta questão, enquanto 65% negaram possuir a documentação de 

familiares com vistas principalmente à finalidade de identificação (Gráfico 5.11). 
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Gráfico 5.11 – Porcentagem de profissionais que afirmam arquivar a documentação de seus 

familiares 
 

 
 Outra pergunta, também referente ao armazenamento de documentação com 

objetivo principal de identificação, questionou se os profissionais têm em seu poder 

sua própria documentação, ou seja, sua própria ficha clínica e odontograma, visando 

a possível necessidade de ser realizada sua identificação. O usual seria esta 

documentação estar na posse de seus dentistas, mas a pergunta tinha por objetivo 

exatamente levantar a quantidade dos profissionais questionados cuja preocupação 

com a qualidade de sua própria documentação fosse tão grande que justificasse que 

os mesmos mantivessem sob seus cuidados uma cópia desta documentação. A esta 

questão obtivemos 57% de respostas afirmativas e, portanto, um total de 43% de 

negativas (Gráfico 5.12). 
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Gráfico 5.12 – Porcentagem de profissionais que afirmam ter em seu poder sua própria documentação  

           arquivada 
 

Na última questão, foi perguntado qual a opinião dos profissionais quanto à 

importância da documentação odontológica. Como resposta, 90% dos alunos 

afirmaram considerar a documentação odontológica muito importante para a 

identificação humana e apenas 9% a consideram moderadamente importante para 

esse fim. Nenhum dos profissionais afirmou considerar esta documentação pouco 

importante ou sem nenhuma importância (Gráfico 5.13). 
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Gráfico 5.13 – Importância da documentação para a identificação humana na opinião dos 

profissionais questionados 
 

Finalmente, com o objetivo de proceder à comparação entre o desempenho 

no preenchimento da documentação dos profissionais recém-formados (formados a 
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partir de 2001) e o dos profissionais formados até 2000, dividimos os dados obtidos 

em cada um dos grupos para que esta análise fosse realizada. 

Podemos observar no gráfico 5.14, quanto ao tempo despendido na consulta 

de anamnese, que os profissionais recém-formados em média utilizam tempo menor 

em suas anamneses do que os profissionais formados até 2000. Na realidade, 77% 

dos alunos recém-formados afirmam levar menos de 20 minutos neste exame, 

enquanto entre os profissionais formados até 2000, 51% responderam despender 

menos de vinte minutos no mesmo procedimento. 
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Gráfico 5.14 – Relação entre o tempo de anamnese e o tempo de graduação dos profissionais 

 
 Quando comparamos as características dentárias e bucais assinaladas, 

podemos perceber que o comportamento dos dois grupos é bastante semelhante. 

No entanto, características como dentes mal-posicionados ou rotacionados, 

diastemas e manchas intrínsecas são registradas por 57%, 43% e 57% dos 

profissionais formados até 2000, respectivamente; enquanto as mesmas 

características são assinaladas por 47%, 38% e 47% dos profissionais recém-

formados, respectivamente (gráfico 5.15). 
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As tatuagens por amálgama são marcadas por 20% dos profissionais recém-

formados, enquanto apenas 7% dos profissionais formados há mais de cinco anos 

marcam esta característica em seus prontuários. 
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Gráfico 5.15 – Relação entre as características dentárias relacionadas e o tempo de graduação dos  

           profissionais 
 

Quanto ao assinalamento das condições bucais do paciente anteriores ao 

início do tratamento, podemos constatar que entre os recém-formados o número de 

respostas afirmativas foi maior, atingindo 90% (Gráfico 5.16). No grupo dos 

profissionais formados até 2000, encontramos 81% de respostas afirmativas e 19% 

de negativas a esta pergunta.  
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Gráfico 5.16 – Relação entre o assinalamento das condições bucais dos pacientes prévias ao 

tratamento e o tempo de graduação dos profissionais 
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Ao compararmos o preenchimento do odontograma pelo dois grupos, temos 

comportamento semelhante quanto à marcação somente do material. Com relação 

ao preenchimento completo do odontograma, ou seja, do assinalamento tanto das 

faces atingidas pela restauração quanto do material restaurador, o grupo dos recém-

formados apresentou-se mais cuidadoso do que o outro grupo com relação a este 

item, sendo que 53% destes profissionais fazem a marcação completa, enquanto, no 

grupo dos profissionais formados até o ano 2000, 33% afirmaram registrar tanto as 

faces quanto o material (Gráfico 5.17). 
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Gráfico 5.17 – Relação entre o detalhamento do odontograma e o tempo de graduação dos 

profissionais 
 

Ao analisarmos a opinião dos profissionais quanto à qualidade de seus 

prontuários no caso de necessidade para a identificação humana, os profissionais 

formados até 2000 mostraram-se mais otimistas (Gráfico 5.18), apresentando maior 

taxa de respostas extremamente útil (65%) a esta questão do que os profissionais 

recém-formados (55%). 
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Gráfico 5.18 – Relação entre a auto-avaliação da qualidade dos prontuários pelos próprios 

profissionais e seu tempo de graduação 
 
Com relação à quantidade de características assinaladas por cada um dos 

grupos, podemos perceber que o grupo dos recém-formados tem maior presença 

quanto maior é o número de características em questão (gráfico 5.19), mostrando 

um preenchimento mais completo da documentação no que se refere a esta 

questão. 
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Gráfico 5.19 – Relação entre o número de características dentárias assinaladas e o tempo de 

graduação dos profissionais 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A documentação odontológica, como ressaltado por Juhás e Melani (2000), é 

composta de ficha clínica, receitas, atestados, radiografias e modelos de gesso, 

entre outros. No que concerne a identificação humana, são levados em 

consideração principalmente as radiografias, as fichas clínicas e os modelos de 

gesso, pois somente através destes pode-se obter informações pertinentes acerca 

das características que possam, eventualmente, corroborar na determinação da 

identidade de um indivíduo. 

 Nas situações onde as técnicas de dactiloscopia não são eficazes, ou seja, 

em casos onde os corpos foram mutilados, decompostos, queimados ou 

fragmentados, recorre-se à identificação dentária, que apresenta resultados precisos 

e eficientes a um baixo custo. 

Fica clara na literatura a relevância do papel da radiografia odontológica como 

colaborador no trabalho pericial. Gomes (2001), em um levantamento dos aspectos 

de interesse odonto-legal observados nas perícias de identificação humana 

realizadas no Instituto Médico Legal de São Paulo, observou que a radiologia 

mostrou ser o mais eficaz e fiel meio de comparação devendo ser o documento de 

eleição em perícias de identificação humana. 

Bazzo (2003) afirma que entre os métodos utilizados nas perícias de 

identificação humana, particularmente naquelas que envolvam corpos 

esqueletizados ou carbonizados, por meio de parâmetros odonto-legais, as 

radiografias ocupam um lugar de destaque, pois se constituem em registros 

duradouros das características particulares do indivíduo. Pereira (2003), em sua 
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dissertação de mestrado, avaliou a contribuição da Odontologia Legal na 

identificação humana em acidentes aeronáuticos.  

O autor concluiu que a Odontologia Legal é fundamental nas perícias de 

identificação em acidentes aeronáuticos, devido à resistência dos elementos 

dentários, restaurações e próteses odontológicas à ação do fogo e altas 

temperaturas, características marcantes desse tipo de acidente. Ressalta, ainda, que 

os equipamentos para a tomada de radiografias odontológicas periapical e 

panorâmica são essenciais para a realização de uma identificação positiva das 

vítimas de acidentes aeronáuticos, mencionando, inclusive, que a radiologia 

digitalizada facilita sobremaneira o trabalho pericial. 

No entanto, nesse mesmo trabalho, Pereira constata que a situação atual da 

Odontologia Legal no tocante a realização de perícias de identificação humana – em 

grande parte dos institutos de Medicina Legal – é deficiente não só em recursos 

humanos especializados, mas também em equipamentos de radiologia 

odontológicos. Além disso, é indiscutível que a atual preocupação com as normas de 

biossegurança trouxe limites ao número de exposições radiográficas aos quais o 

paciente é submetido durante o tratamento odontológico, impedindo a realização 

desse tipo de exame de forma indiscriminada e, conseqüentemente, limitando a sua 

utilização e colaboração nas perícias de identificação. 

Diante dessa realidade, ressalta-se a importância da documentação 

odontológica escrita, que é, ou deve ser, elaborada em toda a situação de 

atendimento clínico, sem restrições, sendo relevante, portanto, sua participação nas 

perícias de identificação. 
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6.1 Considerações quanto à qualidade do prontuário odontológico 

  

 

A literatura mostra que existem divergências com relação às características 

necessárias para que um prontuário odontológico se apresente eficiente quando do 

confronto com dados post-mortem em casos de identificação. Uma das questões 

levantadas é quanto ao número de particularidades coincidentes que deve ser 

encontrado no confronto dos dados ante e post-mortem. 

 Phillips e Scheepers (1990) afirmam que em situações onde o indivíduo 

apresente diversas restaurações, a variedade dos padrões restauradores tornaria 

aceitável 7 ou menos características concordantes para identificação. Entretanto, um 

indivíduo que apresente um padrão dentário de grande freqüência em determinada 

população apresenta maior probabilidade de repetição, sendo que, nesse caso, nem 

mesmo 12 características concordantes bastariam para realizar uma identificação 

positiva.  

 Acharya e Taylor (2003) concluíram em seu trabalho, após a revisão de 690 

casos de identificação dentária, que embora tenha sido mais freqüente a incidência 

de pelo menos 12 pontos de concordância, houve diversos casos onde 12 ou mais 

pontos concordantes não atingiram a identificação positiva. Casos com menos de 12 

pontos concordantes onde a identificação foi positiva também ocorreram. Os autores 

afirmam não haver base para a definição de um número mínimo de pontos 

concordantes necessários para que se realize uma identificação positiva baseada 

em parâmetros dentários. 

 Outros trabalhos discorrem sobre a possibilidade de realizar a identificação a 

partir de apenas uma característica, devido à sua extrema singularidade. Villiers e 
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Phillips (1998) ressaltam que nem sempre os registros dentários são precisos o 

suficiente para proporcionar 12 pontos concordantes através dos quais a 

identificação poderia ser realizada e que, sob determinadas circunstâncias, uma 

única característica pode ser suficiente para resolver o caso. 

 Em outro trabalho, Kieser, Firth e Buckley (2001) ressaltam que embora não 

haja exigência de um número mínimo de características concordantes pode-se 

incorrer no erro quando se supervaloriza características aparentemente singulares. 

Os autores apontam que, no entanto, uma única inconsistência inexplicável pode 

levar à exclusão. 

 Phillips (1983) analisando restaurações de amálgama de 100 pacientes, 

concluiu que os primeiros molares são os dentes que apresentam maior variação de 

padrões restauradores e, por essa razão, uma única restauração de amálgama em 

um primeiro molar pode proporcionar os doze pontos necessários para se 

estabelecer a identidade. 

 Com o objetivo de avaliar a utilidade dos registros dentários escritos para o 

estabelecimento da identificação humana, Adams (2003) concluiu que mesmo sem 

acesso a radiografias, fichas e anotações que detalhem com precisão a condição 

dentária ante mortem podem ser essenciais para estabelecer a identificação. O autor 

encontrou padrões determinados a partir das condições bucais encontradas, que 

variaram de únicos – na sua maioria – a, pelo menos, bastante incomuns. Dessa 

maneira, ele concluiu que não há necessidade de estabelecer um número mínimo de 

pontos concordantes, devendo cada caso ser avaliado individualmente. O autor 

mostra, em seu trabalho, que em diversas situações a marcação detalhada das 

superfícies dentais restauradas se mostrou irrelevante para propósitos de 

comparação. Importantes exceções a essa tendência são os casos onde há perda 
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tecidual post mortem extensa, devido à pequena quantidade de material disponível 

para comparação. 

 O fato de que a documentação detalhada de restaurações não 

necessariamente aumenta a singularidade do padrão dentário é encorajador nas 

situações onde os dados ante mortem disponíveis são limitados. O próprio autor 

ressalta que essa conclusão não significa que os códigos de superfície dentária 

marcados no prontuário não devam ser utilizados, mas sim que um sistema genérico 

pode reduzir a subjetividade e diminuir as taxas de erro. Como a probabilidade de 

que dois indivíduos apresentem o mesmo padrão dentário é muito pequena, a 

informação quantitativa obtida pode ser utilizada com bastante sucesso. 

 Diante da clara participação da ficha clínica nas perícias de identificação, 

torna-se óbvia a atenção e o cuidado que o profissional deve ter ao elaborá-la. 

Robinson, Haywood e David (1998) descreveram práticas a serem executadas na 

elaboração da documentação que podem auxiliar tanto o clínico como o odonto-

legista. Essas medidas podem aumentar a eficiência no consultório e facilitar o 

processo de identificação humana. Entre elas, os autores citam a manutenção de 

fichas dentárias atualizadas, a utilização de notações aceitas internacionalmente e, 

também, anotações completas e legíveis do andamento do tratamento. Dentre as 

possíveis dificuldades que o perito encontra ao realizar uma identificação, os autores 

descrevem como o maior problema os registros ante mortem incompletos ou 

imprecisos, devido à ausência de um odontograma corretamente preenchido, 

registros ilegíveis, radiografias inadequadas, o estado dinâmico da dentição e o erro 

humano. 
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 6.1.1 Características dentárias relevantes no processo de identificação 

 

 

 Robinson, Haywood e David (1998) dividem as características bucais 

relevantes para a identificação em dentárias e dos arcos dentários. As primeiras 

incluem o tamanho e formato das restaurações, anomalias dentárias, desgaste 

oclusal e cervical e condições hereditárias como amelogênese imperfeita. Estão 

incluídas, nas características dos arcos dentários, dentes ausentes ou 

supranumerários, disposição dos elementos no arco, variações no tamanho dos 

arcos devido ao desenvolvimento ou condições hereditárias como displasia cleido-

cranial, além de variações oclusais que incluem classes I, II e III de maloclusão. 

 Singh et al. (1973) dividem as características úteis para identificação, através 

de dados obtidos em seu estudo, também em duas categorias. Na primeira, são 

relacionadas características que podem ser observadas através do exame clínico, 

como a presença ou ausência de cada dente, presença e características de 

restaurações, presença de aparelhos protéticos fixos, características incomuns como 

a presença de dentes supranumerários ou rotacionados e diastemas. Na segunda 

categoria, estão incluídas características que podem ser observadas apenas através 

do exame radiográfico, como tratamento endodôntico, dentes impactados, dentes 

decíduos retidos, relação entre o segundo pré-molar superior e os seios maxilares e 

dentes supranumerários. Embora os autores tenham definido esta segunda 

categoria de características como sendo observável apenas através de exames 

radiográficos, durante um tratamento odontológico as mesmas teriam sido 

observadas durante a atividade clínica e, dessa maneira, constariam da ficha clínica. 
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 Além destas, outra característica que contribui com a identificação é a 

tatuagem por amálgama, pois sua morfologia e arranjo das partículas podem ser tão 

variados e, conseqüentemente, tão únicos que em algumas situações podem 

isoladamente determinar a identificação (SLABBERT; ACKERMANN; ALTINI, 1991). 

 A pigmentação dentária também pode ser um fator identificador. Padayache 

(1998) relaciona duas categorias de pigmentação, a extrínseca, definida como 

aquela que pode ser removida e a intrínseca, que não pode ser removida. Diante 

desta definição, percebe-se que a pigmentação extrínseca, que inclui pigmentação 

decorrente de colonização por bactérias cromogênicas, de mastigação de tabaco, 

uso de clorexedina, metais pesados, entre outras, não apresenta grande valor para a 

identificação. As pigmentações intrínsecas podem estar relacionadas ao sangue, 

drogas, hipoplasias e hipocalcificações, inclusive a fluorose. 

 Delattre e Stimson (1999) realizaram também um estudo através de aplicação 

de questionário onde procurou inferir o valor forense de registros dentários por meio 

de auto-avaliação dos profissionais. Em sua pesquisa, analisaram profissionais 

pertencentes a dois grupos diferentes. O primeiro grupo foi submetido ao 

questionário logo após assistir a uma palestra sobre Odontologia Legal, a qual 

incluía a apresentação de diversos casos de identificação. O segundo grupo não 

assistiu a nenhuma palestra referente a este assunto antes de responder ao 

questionário.  

Entre as questões presentes em seu questionário havia uma pergunta 

referente às características bucais encontradas no exame clínico, e que, tal qual em 

nossa pesquisa, relacionava as seguintes características: dentes mal-posicionados 

ou rotacionados, diastemas, manchas intrínsecas, tatuagens por amálgama, facetas 

de desgaste e anomalias dentais. Outras questões se referiam à auto-avaliação do 



 66

profissional com relação à utilidade da documentação por ele produzida no caso de 

necessidade de perícia de identificação, ao armazenamento da própria 

documentação e da documentação de familiares. Outra questão era com relação à 

incorporação de tiras identificadoras em aparelhos protéticos removíveis. Devido à 

não utilização desse procedimento como prática habitual no país, esta pergunta não 

teria sentido em nosso questionário. 

Os autores obtiveram como característica mais assinalada a presença de 

diastemas, em ambos os grupos, seguida da presença de dentes rotacionados ou 

mal-posicionados e anomalias dentárias. Quanto à auto-avaliação da qualidade dos 

prontuários, 57% dos dentistas do primeiro grupo responderam que seus prontuários 

seriam moderadamente úteis no caso de identificação dentária, enquanto o segundo 

grupo respondeu em sua maioria (69%) que consideravam seus prontuários 

extremamente úteis nesta situação. No primeiro grupo, apenas 29% dos 

profissionais consideraram seus prontuários extremamente úteis. Os autores 

atribuem esta diferença ao fato de que o grupo 1 havia sido exposto a diversos 

casos de identificação, cuja solução não foi possível devido à falta de registros ante 

mortem adequados, estando mais consciente quanto ao real valor de seus 

prontuários em caso de uso em identificação dentária. 

 

 

6.2 Análise das respostas obtidas 

   

 

A primeira questão, referente ao tempo de duração da consulta de anamnese, 

mostrou como resultado que 65% dos profissionais levam menos de 20 minutos para 
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sua realização. Durante a consulta de anamnese são coletados os dados pessoais 

do paciente, cuja presença é essencial para a realização de uma identificação, além 

de informações sobre saúde geral, doenças e tratamentos pregressos que também 

podem ter um papel elucidador.  

 Foi surpreendente, que inclusive alunos de cursos de especialização 

essencialmente cirúrgicos – como é o caso de Implantodontia e Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilo-facial – tenham respondido, em sua maioria (mais de 

70% em ambos os casos), que despendem menos de 20 minutos na consulta de 

anamnese. Nestes cursos, supõe-se que, mesmo estando ausente a preocupação 

com o aspecto pericial, a ficha clínica deva ser elaborada com todo o esmero devido 

à maior agressividade desses procedimentos à saúde dos pacientes, contudo, não é 

o que se observa ao serem analisadas as respostas a esta pergunta. 

 Alunos de outros cursos, como Ortodontia, Dentística, Prótese, Periodontia, 

Endodontia, Radiologia, Saúde Coletiva, Odontopediatria e Odontologia Legal 

responderam, em sua maioria, ou seja mais de 50%, que levam menos de 20 

minutos para realização da anamnese. Percebe-se, portanto, que esse 

comportamento aparece com bastante freqüência entre os profissionais 

questionados, resultando, provavelmente, em uma deficiência no preenchimento 

deste tipo de dados no prontuário de seus pacientes. Dessa maneira, o prontuário 

muitas vezes não atinge às expectativas no campo da identificação humana e, 

tampouco, no campo do direito cível, deixando de resguardar o profissional no caso 

de uma ação indenizatória por falta de informações, por vezes essenciais para 

excluir a intenção do profissional em provocar determinado dano.  

Quanto ao conhecimento da importância do prontuário nos casos de 

identificação humana, observa-se que 4% dos profissionais afirmam não conhecer 
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essa função da documentação. Embora a disciplina de Odontologia Legal faça parte 

da grade curricular do curso de graduação em Odontologia, alguns profissionais, 

aparentemente, não utilizam em sua prática diária os conceitos por ela abordados, 

como as funções da documentação odontológica. Apesar de ter sido uma fração 

relativamente baixa, é um sinal do despreparo de alguns profissionais quanto à 

elaboração desta documentação.  

 Foram relacionadas no questionário seis características bucais que podem 

ser encontradas no exame clínico e cuja presença pode auxiliar na identificação.  

Parece claro que quanto maior o número de características registrado pelo 

profissional, mais efetivo é o papel pericial do prontuário. Por essa razão, foi feita 

uma análise da quantidade de características registradas pelos profissionais, 

observando que apenas 16% dos participantes afirmaram registrar as seis 

características relacionadas, quando presentes em seus pacientes. De modo geral, a 

proporção de profissionais que marcam de duas a seis características foi bastante 

homogênea, apresentando variações de, no máximo, seis pontos percentuais. Pode-

se constatar, assim, que há falha no preenchimento destas características, já que 

76% dos profissionais deixam de assinalar pelo menos uma delas. Além disso, 8% 

responderam que não assinalar nenhuma destas características, o que torna esses 

prontuários pouco relevantes quando houver necessidade de realizar comparação a 

partir das mesmas.  

 A alteração mais assinalada foi a presença de anomalias dentárias, tendo 

sido registrada por 86% dos profissionais. A presença de diastemas, assim como a 

presença de dentes rotacionados ou mal-posicionados, manchas intrínsecas e 

facetas de desgaste é registrada pela maioria dos profissionais. As tatuagens por 

amálgama, no entanto, só foram assinaladas por 31% deles. Apesar de esta 
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característica ter baixa prevalência, a literatura mostra que sua presença pode 

auxiliar, ou até ser definitiva, na identificação de seres humanos. 

 A questão seguinte se referia ao preenchimento do odontograma inicial, ou 

seja, ao registro das condições bucais do paciente, prévias a qualquer intervenção 

realizada pelo profissional. Esse tipo de informação é essencial, pois fornece 

evidências quanto ao estado da dentição do indivíduo em um determinado momento 

no tempo, facilitando, com isso, a sua identificação. Além disso, auxilia o profissional 

em sua organização no consultório e na elaboração de um plano de tratamento. 

Percebe-se, entretanto, que 87% dos dentistas questionados afirmaram não realizar 

este procedimento básico, o que leva à imensa falha no processo pericial, pois 

preenchido apenas com os dados resultantes de um tratamento recente, o 

odontograma torna-se um padrão dentário falso porque não contém as informações 

completas acerca das características bucais do indivíduo no momento de sua morte.  

 Há certamente casos onde o registro dentário obtido em arquivos de um 

cirurgião-dentista não reflete a realidade no momento da morte de um indivíduo, já 

que o mesmo pode ter sido tratado por outro profissional, posteriormente à 

elaboração de tais registros, e, portanto, sem condição de auxiliar a perícia. Neste 

caso, se os registros até este momento forem confiáveis, há possibilidade de ser 

realizada a comparação, pois se sabe, que até aquele momento, a boca do indivíduo 

encontrava-se naquelas condições. A partir daí podem ter sido realizados novos 

procedimentos; mas, como nenhum procedimento pode ser revertido, esse registro, 

mesmo que não retrate a condição bucal do momento atual, pode determinar, senão 

a identidade positiva, pelo menos em muitos casos, a exclusão de um paciente como 

possível vítima. 
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 Quanto à forma de preenchimento do odontograma, foi perguntado se os 

profissionais tinham por hábito realizar marcações que possibilitassem um 

detalhamento das restaurações ou se apenas realizavam marcações que facilitariam 

sua atividade clinica, mas sem preocupação com a caracterização das mesmas. 

Dessa forma, os cirurgiões-dentistas poderiam responder a esta pergunta de quatro 

maneiras: informando que registram apenas os dentes restaurados, que detalham as 

faces atingidas pela restauração, que descriminam apenas o material utilizado na 

restauração, ou que realizam todas estas marcações colhendo informações 

detalhadas sobre as restaurações presentes. 

 Alguns profissionais (1,5%) afirmaram registrar apenas o material restaurador 

utilizado. Parece inusitado que em um odontograma o profissional consiga informar 

apenas o material restaurador, sem nem ao menos indicar o dente no qual foi 

realizada a restauração. Atribui-se, portanto, estas respostas a uma possível falha 

na compreensão da questão. 

 Do total de profissionais, 22% marcam apenas as faces atingidas pelas 

restaurações, enquanto 15,9% marcam somente os dentes restaurados. Como 

observado na literatura, a ausência de detalhes no odontograma pode ser prejudicial 

em casos onde o número de informações colhidas no exame pericial é muito 

pequeno, como, por exemplo, em casos de perda post mortem extensa ou em casos 

onde o indivíduo apresenta boas condições de saúde bucal, não determinando um 

padrão dentário característico. Nestes casos, os prontuários dos profissionais 

participantes da pesquisa se mostrariam deficientes. Contudo, também foi levantado 

que, genericamente, um prontuário que não apresenta detalhes, mas consegue 

estabelecer um padrão dentário devido às condições bucais do indivíduo, não 

necessariamente prejudica o processo pericial, pois pode promover a identificação. 
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Assim, como 82,6% dos profissionais indicaram dar um mínimo de informações 

suficientes para o estabelecimento do padrão dentário, observa-se que nos casos de 

vítimas com grande número de restaurações estes prontuários terão participação de 

forma positiva na identificação. 

 Pelo presente exposto até o momento, o desempenho dos prontuários dos 

profissionais que participaram da pesquisa, infelizmente, deixam a desejar em 

diversas das questões apresentadas, prejudicando uma eventual comparação com 

dados post mortem para fins de identificação. Apesar disso, na questão seguinte, 

onde foi pedida uma auto-avaliação quanto à qualidade dos prontuários, 59% dos 

profissionais afirmaram avaliar seus prontuários como extremamente úteis no caso 

de haver necessidade de se proceder à identificação de algum de seus pacientes. 

Ainda 49% deles avaliaram seus prontuários como moderadamente úteis e apenas 

5% responderam que sua documentação seria pouco útil no caso de uma perícia de 

identificação.  

Pode-se concluir, a partir desta análise, que estes profissionais apresentam 

grande deficiência no que se refere aos conhecimentos básicos de Odontologia 

Legal, não somente pelas faltas no preenchimento da documentação, como também 

por, apesar disso, não reconhecerem as limitações de sua documentação. 

 Conflitante com esta observação é o fato de que, embora tenha-se concluído 

que a documentação dos profissionais avaliados pela pesquisa não é, em geral, 

satisfatória em perícias de identificação, obteve-se como resposta à última pergunta 

que 90% deles afirmam que a documentação odontológica é muito importante para a 

identificação humana e apenas 9% a consideram moderadamente importante.  

 Outras duas perguntas presentes no questionário se referiam ao 

armazenamento da documentação odontológica de familiares e do próprio 
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profissional. Quanto à documentação dos familiares, 33% dos dentistas afirmaram 

armazená-las com o objetivo principal de ter em seu poder dados que eventualmente 

fossem necessários em perícias de identificação. No caso da documentação do 

próprio profissional, 57% dos profissionais afirmam ter esta em seu poder, para 

propósito de possível necessidade de ter que se proceder à sua própria 

identificação. Neste segundo caso, através, inclusive, de perguntas dos próprios 

profissionais durante a aplicação dos questionários, percebe-se que houve uma 

falha na interpretação da pergunta, pois diversos cirurgiões-dentistas assumiam que 

esta questão se referia à documentação de seus pacientes e não de sua própria, por 

esta razão, optou-se por não levar em consideração estas respostas. 

 Pôde-se também, através da divisão dos participantes da pesquisa em dois 

grupos, realizar uma comparação do desempenho no preenchimento da 

documentação entre profissionais recém-formados (formados a partir de 2001) e os 

profissionais formados há mais de 5 anos (formados até o ano 2000). Através da 

observação dos resultados, observa-se que em diversos itens do questionário, o 

desempenho dos profissionais formados até 2000 é ligeiramente inferior ao dos 

profissionais recém-formados. Percebe-se, por exemplo, que 81% dos profissionais 

deste grupo afirmam registrar as condições bucais do paciente anteriores ao início 

do tratamento, contra 90% de profissionais recém-formados respondendo 

afirmativamente à mesma questão. 

Com relação ao preenchimento completo do odontograma, o grupo de 

profissionais formados até 2000 deixa a desejar, pois apenas 33% deles respondem 

afirmativamente, contra 53% dos recém-formados. Além disso, quando se avalia a 

quantidade de características bucais e dentárias, dentre as relacionadas no 

questionário, constata-se que o grupo de profissionais recém-formados apresenta 
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melhor desempenho, pois em geral assinala maior número de características, 

elaborando, portanto, uma documentação mais completa no que se refere a este 

quesito. No entanto, na questão referente ao tempo de anamnese e com relação à 

marcação das seguintes características bucais e dentárias: dentes rotacionados, 

diastemas e manchas intrínsecas, o desempenho dos profissionais formados até 

2000 apresentou-se melhor que o do outro grupo. 

Dessa maneira, temos a percepção de que, de modo geral, o desempenho 

dos dois grupos apresentou-se bastante semelhante, não se refletindo assim, na 

qualidade final da documentação elaborada, o tempo de formação do indivíduo. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 A análise dos resultados obtidos a partir dos questionários e da literatura 

especializada permitiram as seguintes conclusões: 

1. Os profissionais questionados não demonstram compreender a dimensão do 

mérito da documentação de seus pacientes e, por esta razão, não lhe 

atribuem a atenção na proporção adequada de sua importância. 

2. Existe uma nítida falha de conhecimento destes profissionais no que se refere 

à correta elaboração da documentação de seus pacientes, havendo em geral 

registros pobres das condições bucais dos pacientes, levando à elaboração 

de documentação deficiente. 

3. De modo geral, o desempenho dos dois grupos apresentou-se bastante 

semelhante, não se refletindo assim, na qualidade final da documentação 

elaborada, o tempo de formação do indivíduo. 
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APÊNDICE A - Questionário 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DE PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS PARA FINS 

PERICIAIS ATRAVÉS DA AUTO-AVALIAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 

- DADOS PROFISSIONAIS 

SEXO:        (  ) FEMININO            (  ) MASCULINO 

 

ANO DA GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA: ______________________________ 

INSTITUIÇÃO DA GRADUAÇÃO: ________________________________________ 

CURSANDO ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE: _____________________________ 

ESPECIALIZAÇÕES CONCLUÍDAS NA ÁREA DE: __________________________ 

MESTRADO CONCLUÍDO NA ÁREA DE: __________________________________ 

DOUTORADO CONCLUÍDO NA ÁREA DE: ________________________________ 

 

-PARTE I: 

1) Quanto tempo o Sr.(a) despende na anamnese? 

 a – 10 minutos (  ) 

 b – 10 a 20 minutos (  ) 

 c – 20 a 30 minutos (  ) 

 d – 30 a 40 minutos (  ) 

 e - + de 40 minutos (  ) 
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2) O Sr.(a) tem conhecimento da importância dos registros odontológicos em casos 

de identificação humana? 

 (  ) SIM 

 (  ) NÃO 

3) Quais das seguintes características o Sr.(a) tem por hábito incluir em seus 

prontuários: 

 a – dentes mal-posicionados ou rotacionados (  ) 

 b – diastemas (  ) 

 c – manchas intrínsecas (como ...) (  ) 

 d – tatuagens de amálgama (  ) 

 e – facetas de desgaste (  ) 

 f – anomalias dentais (  ) 

4) O Sr.(a) tem por hábito anotar as condições bucais do paciente prévias ao seu 

tratamento? 

 (  ) SIM 

 (  ) NÃO 

5) Caso a resposta à questão anterior seja SIM, na marcação de restaurações pré-

existentes, o Sr.(a) registra: 

 a – o material com o qual a mesma foi confeccionada (  ) 

 b – as faces do elemento dentário que esta atinge (  ) 

 c – somente marca dentes já restaurados, sem fazer especificações (  ) 
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6) Na eventualidade de um prontuário elaborado pelo Sr.(a) ser a única evidência 

em um processo de Identificação Humana, o Sr.(a) considera que este seria: 

 a – extremamente útil (  ) 

 b – moderadamente útil (  ) 

 c – pouco útil (  ) 

 d – não teria utilidade (  ) 

7) O Sr.(a) mantém registros odontológicos próprios atualizados? 

 (  ) SIM                               (  ) NÃO 

8) O Sr.(a) mantém registros odontológicos atualizados de seus familiares? 

 (  ) SIM 

 (  ) NÃO 

9) No que se refere a casos de identificação humana, o Sr.(a) considera a 

documentação odontológica: 

 a – muito importante (  ) 

 b – moderadamente importante (  ) 

 c – pouco importante (  ) 

 d – sem importância (  ) 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
ESTUDO: ANÁLISE DA QUALIDADE DE PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS PARA FINS 
PERICIAIS ATRAVÉS DE AUTO-AVALIAÇÃO. 
 

O Sr(a). está sendo convidado(a) a participar da pesquisa acima citada através do 
preenchimento do questionário a seguir. O questionário que o Sr(a). está recebendo contém 
questões objetivas e abertas e foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da FOUSP. A colaboração com este estudo não trará quaisquer despesas financeiras, riscos 
ou desconfortos. O Sr(a). pode desistir de participar do estudo a qualquer momento. 

 
 

Este estudo tem como finalidade avaliar a qualidade da elaboração dos prontuários 
pelos cirurgiões dentistas em sua prática diária. Como se sabe, no âmbito pericial, o 
prontuário pode ser muito útil em duas situações: identificação humana e ações 
indenizatórias movidas pelo paciente contra o profissional. 
 O questionário a seguir aborda esses dois aspectos e está dividido em duas partes: 
PARTE I – questões relacionadas a perícias de identificação humana e PARTE II – questões 
relacionadas a perícias em casos de ações indenizatórias. 
  

Após preencher e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido e de 
responder todos os itens do questionário, por favor, retorne o mesmo ao aplicador. Os 
autores da pesquisa são responsáveis pelo sigilo das informações.  
 Após ler estas informações e ter sido esclarecido com relação ao estudo, concordo 
em participar de forma voluntária nesta pesquisa, 
Voluntário: _________________________________________________________ 
 
Responsável pelo projeto: Ilka Corrêa De Meo  
CROSP: 81.128 
Mestranda em Odontologia Social, subárea Deontologia e Odontologia Legal, da Faculdade 
de Odontologia da Universidade de São Paulo. 
Tel: (11) 71111949 
e-mail: idemeo@usp.br 
Orientador: Prof. Dr. Rodolfo Francisco Haltenhoff Melani 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

PARECER DE APROVAÇÃO 
Protocolo 45/05 

o Grupo de Trabalho indicado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 

APROVOU o protocolo de pesquisa "Análise da qualidade dos prontuários odontológicos 

para fins periciais através da auto-avaliação", de responsabilidade da Pesquisadora IIka 

Corrêa De Meo, sob orientação do Professor Doutor 

Rodolfo Francisco Haltenhoff Melani. 

Tendo em vista a legislação vigente, devem ser encaminhados a este Comitê 

relatórios anuais referentes ao andamento da pesquisa e ao término cópia do trabalho 

em "cd". Qualquer emenda do projeto original deve ser apresentada a este CEP para 

apreciaçêo, de forma clara e sucinta, identificando a parte do 

protocolo a ser modificada e suas justificativas. 

São Paulo, 07 de abril de 2005 

>'V 

Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 - Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira" CEP 05508-900 São 
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