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A identificação humana é o método pelo qual se estabelece a identidade de um indivíduo por 

meio de técnicas realizadas no Instituto Médico Legal por legistas e odontolegistas, a 

legislação brasileira, por meio da lei 8051/66, possibilita o trabalho do profissional em 

Odontologia Legal. Situações onde inviabilizam a identificação de um cadáver por meio da 

datiloscopia e da aparência física a odontologia forense torna-se fundamental neste processo, 

através de métodos comparativos de dados coletados ante mortem e post mortem já que as 

arcadas dentárias apresentam características únicas de cada pessoa, como posicionamento dos 

dentes, tratamentos restauradores, endodônticos e protéticos. Nesse sentido, o estudo teve 

como objetivo geral conhecer através de um relato de caso a aplicação das técnicas 

odontológicas na identificação de um cadáver carbonizado. Foi selecionado um cadáver 

carbonizado que necessitou das técnicas odontológicas para sua identificação e que o perito 

tinha em mãos a documentação odontológica para uma análise de dados ante mortem, em 

seguida realizou radiografias periapicais que são feitas em grupos de dentes selecionados pelo 

perito e/ou panorâmica nas arcadas dentárias do cadáver para obter informações post mortem, 

posteriormente foi realizado um confronto dos dados obtidos que resultou em uma 

identificação positiva através de uma análise comparativa da documentação odontológica. 

Sendo assim, esse estudo possibilitou verificar a importância do preenchimento, da realização 

de exames de imagem, atualização e armazenamento apropriado do prontuário odontológico 

para a identificação humana, além de apresentar o exercício do cirurgião dentista no Instituto 

Médico Legal.  
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