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RESUMO 

A identidade constitui um direito 

inerente ao Ser Humano, sendo 

assim algo inalienável. Desta forma, a 

identificação humana forense é um 

processo através do qual se 

determina a identidade de uma 

pessoa, sendo extremamente 

importante no que tange a Medicina 

Forense. Identificar um cadáver 

implica em buscar os sinais físicos e 

antropológicos que permitam 

estabelecer seguramente a sua 

personalidade civil. O objetivo do 

presente trabalho de revisão 

sistemática foi desenvolver estudos e 

análises acerca da identificação 

humana e a sua importância no 

âmbito criminal através da utilização 

de técnicas radiológicas e da 

Imaginologia. 
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ABSTRACT: The identity is an 
inherent human right, thus something 
inalienable. Therefore, the forensic 

human identification is a process by 
which the identity of a person is 
determined, and it is extremely 
important when it comes to Forensic 
Medicine. Identifying a corpse 
involves seeking the physical signs 
and anthropological scientific 
evidence establishing its civil 
personality. The objective of this 
study was to develop a systematic 
review of studies and analysis on 
human identification and their 
importance in crime through the use 
of radiological techniques and 
Imaging.  

KEYWORDS: Human Identification, 
Forensic Radiology, Forensic Imaging 

 

INTRODUÇÃO 

A identificação pessoal é 

extremamente importante no que 

tange a Medicina Legal ou Forense, 

tanto por razões legais como 

humanitárias.1,5 

A identificação humana post-

mortem utiliza-se de estudos e 

pesquisas, onde as diversas ciências 

auxiliadoras trabalham com o mesmo 

material, o corpo humano, em 

diversos estágios, sejam eles 

espostejados, dilacerados, 

macerados, em esqueletização, 

esqueletizados, carbonizados ou 

putrefeitos.9 Identificar um cadáver ou 

um esqueleto implica em buscar os 

sinais físicos que permitam 



estabelecer seguramente a sua 

personalidade civil, dizendo assim, de 

tal forma, que uma pessoa é diferente 

de todas as demais e igual somente a 

ela mesma.7 

Dinhofer et al (2006) exemplifica a 

identificação de cadáveres com TC 

em quatro casos diferentes. Em (a) 

imagem VR obliqua de osso obtidos 

em um cadáver completamente 

queimado mostra um fio helicoidal no 

úmero esquerdo. Em (b) incidência 

ântero-posterior da pelve mostra dois 

parafusos no fêmur esquerdo. Em (c) 

vista ântero-posterior dos joelhos 

mostra substituição do ligamento 

cruzado anterior direito com 

parafusos no fêmur e na tíbia. Em (d) 

ântero-posterior da coluna lombar 

mostra vertebroplastia percutânea 

com cimento nos corpos vertebrais. 

Figura 1. Identificação de 

cadáveres com TC em quatro casos 

diferentes. 

 

 

Fonte: Dirnhofer et al., 

 2006 Gráfico 1. Técnicas indicadas para melhor 

visualização, de acordo com o tipo de lesão 

apresentado. 

Legenda do gráfico 2: X Representa o 

grau de importância; 

                                    XXX Maior 

relevância na identificação da lesão; 

                                    XXXXXX e 

XXXXXXXXXX Método padrão ouro para 

fechar a investigação. 

 Nesse contexto, o objetivo do 

presente trabalho foi desenvolver 

estudos e análises acerca da 



identificação humana e a sua 

importância no âmbito criminal 

através da utilização de técnicas 

radiológicas e da Imaginologia. 

 

TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO 

HUMANA 

Em 1903, o sistema dactiloscópico 

de Vucetich, ou dactiloscopia, foi 

instituído oficialmente no Brasil, 

convertendo-se no método exclusivo 

e mais eficiente da ciência de 

identificação.5,7 Porém, em se 

tratando de cadáveres em condições 

especiais como esqueletizados, em 

processo de putrefação avançado ou 

carbonizados, o emprego de 

metodologias rotineiras como a 

papiloscopia ou dactiloscopia não se 

faz possível. Em tais casos, são 

acionadas as equipes de 

Antropologia Forense e Odontologia 

Legal.3 

A identificação pelo esqueleto 

fundamenta-se numa criteriosa 

investigação da espécie, raça, sexo, 

idade, estatura, mas, principalmente, 

dos caracteres individuais.5 O exame 

odonto-legal também contribui 

significativamente para a identificação 

de corpos em condições especiais, 

mas, para tanto, requer 

documentação odontológica ante-

mortem que contenha características 

especificas sobre o individuo a ser 

identificado, como a análise de 

próteses, placas metálicas, 

consolidações viciosas, que podem 

auxiliar na identificação do corpo. 5,11 

Figura 2. Identificação 

odontológica. (a) Próteses dentárias 

da maxila. (b) TC reconstruído de 

panorama dental que mostra 

diferentes obturações dentárias.  

 

Fonte: Grabherr et al., 2007 

Se as pesquisas efetivas 

resultarem inconclusivas, parte do 

material biológico recuperado e 

selecionado nos restos mortais, como 

manchas de sangue, sêmem, pêlos, 

saliva, dentes e fragmentos ósseos, 

podem ser encaminhados para 

realização de exame de vinculo 

genético, através da comparação do 

perfil de DNA destes com amostras 

sangüíneas de supostos familiares.3,5 



IMAGINOLOGIA FORENSE 

Ao longo do século XX, 

principalmente a partir da segunda 

metade da década de 1980, com o 

grande avanço da informática e o 

surgimento da radiologia 

computadorizada, houve um 

refinamento e aprimoramento da 

técnica radiológica, oferecendo, desta 

forma, maior acuidade nas 

identificações.6 

O uso das imagens radiológicas 

nos processos de identificação 

consiste na comparação entre as 

radiografias obtidas ante-mortem e as 

produzidas post-mortem, sendo estas 

fornecedoras de um grande número 

de informações do individuo, 

tornando-se uma ferramenta 

fundamental nos processos 

referentes ao estabelecimento de 

uma identidade.1  

As radiografias mais 

freqüentemente utilizadas na busca 

por uma identidade pessoal são as do 

crânio, da face, dos ossos longos e 

as dos dentes.5 As imagens 

radiológicas, num processo de 

identificação, apresentam valor 

equiparado às impressões digitais e 

aos exames odontológicos.10 Um dos 

métodos radiológicos de aquisição de 

imagens útil na identificação humana 

é a Tomografia Computadorizada 

(TC), que pode ser obtida na forma 

tradicional, em imagem bidimensional 

e em imagem tridimensional.1 O filme 

tomográfico exibe o nome, sexo e a 

idade do paciente, além disso, 

realizada ante-mortem, a TC 

proporciona informações que podem 

ser utilizadas para produzir uma 

réplica post-mortem, considerando 

que os pontos craniométricos podem 

ser localizados com precisão.1,12 

Outra ferramenta útil no processo 

de identificação individual é a 

reconstrução facial, sendo este um 

método que propicia a ocorrência do 

reconhecimento pelos familiares 

acerca de determinados restos 

mortais sem identificação.14,8 Em se 

tratando da técnica de reconstrução 

facial, alguns estudos optam pela 

utilização da Ressonância Magnética 

(RM), pelo fato desta apresentar 

maior qualidade na formação da 

imagem e visualização de tecidos 

moles.14 

Outra técnica alternativa acerca da 

identificação humana através do uso 

da imaginologia pode ser utilizada, 



como a superposição de imagens, ou 

método crânio-foto-comparativo, que 

consiste na identificação individual 

por demonstração fotográfica, 

utilizando-se da superposição de 

negativos de fotos do indivíduo 

tiradas ante-mortem sobre as do 

esqueleto do crânio.5  

Com a evolução das Tecnologias 

Radiológicas, a autopsia virtual 

chegou e vem contribuindo 

enormemente na investigação na 

área da patologia forense. Método 

rápido, não invasivo e que também 

protege os familiares do sofrimento, 

menos traumático que autopsia 

manual, quando se trata da 

preservação da integridade do corpo. 

Possui uma acurácia de 100% na 

identificação das lesões de vários 

tipos. 

Esse método foi desenvolvido na 

Suiça em 2000, no Instituto de 

Medicina Legal e Radiologia 

Diagnóstica da Universidade de 

Berna, conhecido como PROJETO 

VIRTOPSY (Autopsia Virtual). 

Hoje, a USP tornou-se pioneira 

nesse projeto aqui no Brasil, criando 

critérios para utilização da Radiologia 

Científica na solução de crimes. 

Figura 3. TC de crânio e RM de 

tórax de vítima de afogamento,  

 

Fonte: CHRISTE et al., 2010 
Nissan (2012) mostra como a imagem é 

visualizada por MSTC em caso de tiro na 

cabeça onde os achados de fragmentos 

densos de >1.000 unidades Hounsfield 

facilitam a recuperação da bala e fornece 

informação sobre o ângulo e direção 

(Figura 2).  

 

 

FIG.2 Tiro na cabeça. (a) Imagem coronal do 

crânio. Observa-se o orifício de entrada da bala 

(esquerda), percurso (região opaca) e local de 

saída (direita) com fragmentos densos. (b) Vista 

axial da trajetória da bala. Nota-se a biselagem 

externa da ferida à direita típica de uma lesão de 

saída. 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

Com este estudo, pode-se concluir 

que a identificação humana é algo 

extremamente relevante não só na 

esfera legal, como também na social 

e, para tanto, a radiologia, assim 

como a imaginologia, contribuem 

espetacularmente para a 

determinação da identidade de uma 

pessoa, constituindo-se num método 

seguro, confiável, rápido e prático, 

além de barato, se comparado a 

outros métodos como o DNA. 

Entretanto, nenhum caráter tomado 

isoladamente tem valor absoluto, pois 

é o conjunto de sinais e de sua 

convergência que permite a 

identificação positiva.7,5  

Na figura 14, Ruder, Thali, Hatch 

(2014) compara imagens ante-mortem (a 

e b) e post-mortem em RM (c e d). As 

imagens a e c são coronais de ante e post-

mortem respectivamente. As imagens b e 

d mostram a ressonância de corpo inteiro 

de um idoso com aneurisma e após a 

ruptura fatal deste aneurisma com o 

acúmulo de líquido nos pulmões. É 

possível notar a ausência de artefatos de 

movimento e os detalhes anatômicos nas 

imagens post-mortem, em comparação 

com as imagens ante-

mortem

 

FIG 14. Comparação entre imagens ante-mortem 

e post-mortem. (a) ante-mortem coronal de corpo 

inteiro T1 ponderada e curto tau inversão-

recuperação (STIR) (b) imagem de um idoso com 

aneurisma da aorta ascendente (não visualizada na 

imagem). (c) post-mortem coronal T1 todo o 

corpo ponderada (d) imagem do mesmo paciente 

após a ruptura fatal do aneurisma com 

hemopericárdio e acúmulo de líquido pulmonar. 
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