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Gabriel Boller, Tainah Kohler e Marcelo Augusto Amaral 

 

 

RESUMO 

 

O estudo das marcas de mordidas é uma das importantes áreas de atuação da Odontologia no 

processo de identificação humana, ela auxilia na inclusão ou na exclusão de seus potenciais 

autores e podem ser encontradas em diversos cenários, tanto em humanos como alimentos. 

Saber reconhecer uma marca de mordida, analisá-la e fotografá-la, assim como realizar a sua 

coleta imediata são fatores essenciais para uma correta identificação. O presente estudo tem 

como objetivo reconhecer e demonstrar a importância das marcas de mordidas para a 

identificação humana, suas características de interesse e suas limitações e, também, salientar a 

sua importância para a investigação criminal, além de ressaltar a valia que o cirurgião-dentista 

tem dentro de uma equipe multidisciplinar de investigação, por meio de uma revisão de 

literatura.  

 

Palavras-chave: Antropologia forense. Odontologia legal. 

 

 

BITE MARK AND HUMAN IDENTIFICATION 

 

ABSTRACT 

 

The study of bite marks is one of the important areas of performance of Odontology in the 

process of human identification, it helps in the inclusion or exclusion of its potential authors 

and it can be found in several scenarios, both in humans and food. Knowing how to recognize 

a bite mark, analyze it and photograph it, as well as perform its immediate collection are 

essential factors for correct identification. The present study aims to recognize and demonstrate 

the importance of bite marks for human identification, their characteristics of interest and their 

limitations and, also, to emphasize its importance for criminal investigation, in addition to 

highlighting the value that the dental surgeon has within a multidisciplinary investigation team, 

through a literature review. 

 

Keywords: Forensic anthropology. Forensic dentistry. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Odontologia Legal é a especialidade cujo objetivo é a pesquisa de fenômenos psíquicos, 

físicos, químicos e biológicos que podem ou tenham atingido o homem vivo, morto ou ossada, 

e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou totais, reversíveis ou 

irreversíveis (MEDEIROS, 2011). 

Em âmbito forense, a atuação do cirurgião-dentista se regulamenta pela legislação 

federal, com a Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1966, em relação ao exercício da odontologia 

no Brasil. Sendo que a atuação do odontolegista não é limitada apenas a exames dos vestígios 

dentários, ela inclui antropologia, genética, bioquímica, balística forense, tanatologia e 

traumatologia forense, radiologia, computação e mixagem de imagens (OLIVEIRA, 2009). 

Uma das áreas que compete a Odontologia Legal é o processo de identificação humana 

(MILANI, 2006). Esta corresponde a um conjunto de vários procedimentos e técnicas os quais 

objetivam individualizar uma pessoa ou objeto (VANRELL, 2003). 

Dentro da identificação humana há casos em que se fazem necessário o estudo das 

marcas de mordida, as quais são definidas como lesões produzidas pelos dentes de humanos ou 

animais em pele, alimentos ou outros objetos, sendo resultado do fechamento das arcadas 

dentárias em base suscetível à deformação (MARQUES, 2010). Sendo ela, evidência 

importante em casos de crimes sexuais, homicídios e abusos (PRASAD, 2018). 

O estudo das marcas de mordida humana além de elucidar o tipo de violência e o tempo 

decorrido entre a ação e exame, mostram também se foram produzidas intravitam ou post-

mortem, e em caso de várias mordidas, é possível identificar a sequência das mesmas (SILVA, 

2006). 

Em relação aos fundamentos técnicos que qualificam e preenchem as condições de um 

método de identificação confiável que são a unicidade, imutabilidade, praticabilidade e 

classificabilidade, a imutabilidade não é muito preservada, principalmente em pele humana 

devido suas alterações em decorrência do tempo ou com as distorções perante suas propriedades 

visco elásticas. A praticabilidade também enfrenta problemas, pela necessidade de 

conhecimento técnico específico (OLIVEIRA, 2006). Já quanto a sua unicidade, fatores como 

tamanho, forma, alinhamento, comprimento, desgastes, rotações, diastemas, restaurações e 

outras características como fraturas, impossibilitam a existências de dois conjuntos de dentes 

idênticos, e ainda, seus atributos podem ser transferidos para a pele com precisão (MILLER, 

2009). 



 

 

O primeiro passo para identificação de mordidas é determinar se são animais ou 

humanas (ORTIZ, 1997). Marcas de mordida animais se apresentam mais profundas e com 

danos maiores a pele e músculos adjacentes (BOWERS, 2004). Enquanto que mordidas 

desferidas por humanos são geralmente superficiais, as quais apresentam hematomas ou 

abrasões (AVON, 2004). 

Marcas de mordida também são bastante comuns em cenários de crimes, sendo 

encontradas por exemplo em maçãs, queijos e chocolates (OLIVEIRA, 2010). 

O presente estudo tem como objetivo reconhecer e demonstrar a importância das marcas 

de mordidas para a identificação humana, suas características de interesse e suas limitações e, 

também, salientar a sua importância para a investigação criminal, além de ressaltar a valia que 

o cirurgião-dentista tem dentro de uma equipe multidisciplinar de investigação, por meio de 

uma revisão de literatura.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento do trabalho foi realizado com a revisão de literatura, por meio dos 

motores de busca Pubmed, Elvesier, SciELO e Google Acadêmico. Foram utilizados como 

palavras-chave “marcas de mordida”, “mordedura humana”, “identificação humana”, “dental 

evidences”, “bite marks”, “animal bite marks” e combinações entre elas. 

Os critérios para seleção foram: artigos científicos em Português, Espanhol e Inglês, não 

sendo imposto limite quanto à data de publicação. Também foram consultados livros científicos 

existentes na biblioteca virtual da Universidade Cesumar. 

 

 

3 MEDICINA DENTÁRIA FORENSE  

 

A Odontologia Legal no Brasil foi criada por Luiz Lustosa da Silva (1924), é a 

especialidade da odontologia que é responsável por auxiliar a Justiça na identificação de 

suspeitos através das individualidades que nós ser humanos apresentamos em nossa boca 

(ALMEIDA, 2012).  

Seja pela própria anatomia dos dentes, pela ausência de elementos dentários ou mesmo 

pela presença de próteses e ou implantes, assim como sua capacidade de resistir a traumatismos 

e situações de catástrofes fizeram da Medicina Dentaria Forense (MDF) uma peça muito 



 

 

importante para a identificação humana e por esse motivo deixou de abranger apenas os mortos, 

para incluir também os vivos. (ALMEIDA, 2012).  

Na história do homem os traços faciais sempre foram usados para a identificação das 

pessoas, e na literatura a  vários registros de identificações através de peças dentarias, a mais 

antiga remonta a época da Roma Antiga e relata a história da  Rainha Agripina, mulher do  

imperador Claudio, que após  descobrir a traição do marido mandou matar sua amante Loilla 

Paulina que após ser morta teve seu corpo identificado pelas suas particularidades dentarias que 

eram maloclusão e pela presença de dentes cariados. (ALMEIDA, 2012). 

Na primeira visita a uma cena de crime é muito difícil que a equipe de investigação já 

disponha de um especialista em medicina dentária, essa função primeiramente é atribuída à 

polícia que fica responsável por avaliar possíveis provas de origem dentária na cena do crime, 

fazendo com que os agentes de polícia disponham de noções básicas sobre o indício de que a 

realmente elementos de origem dentária que podem ser relevantes a investigação, como 

alimentos que contenham marcas de mordida, fragmentos dentários, fragmentos de 

restaurações, próteses, pedaços de mandíbula.  

Além disso, materiais como poupa dentária e fluídos orais tornam o material de origem 

dentária um forte aliado na identificação biomolecular.  

O investigador deve ter o conhecimento e a habilidade para executar o processo que 

envolve a identificação, documentação e o armazenamento das peças dentárias desde a cena do 

crime até seu armazenamento final no laboratório, em algo extremamente cuidadoso, sendo 

esse um processo que apresenta pouca margem para erro.  

 

 

4. DENTIÇÃO HUMANA 

 

 

4.1 DEFINIÇÃO 

 

Os dentes podem ser classificados como órgãos mineralizados, duros, resistentes, 

branco-amarelados, que se encontram implantados em processos alveolares da maxila e 

mandíbula. Eles podem ser divididos anatomicamente em 3 partes: coroa, raiz e colo. Sua coroa 

é a parte que geralmente está visível na cavidade bucal, estas, tem formas e funções variadas, 

permitindo assim sua diferenciação. Histologicamente, os dentes são constituídos por tecidos 

duros como o esmalte, dentina e cemento, sendo que, no interior desta estrutura se encontra um 



 

 

tecido mole chamado de polpa. Fixando o dente ao alvéolo se encontra o ligamento periodontal 

(TEIXEIRA, 2001). 

 

 

4.2 DENTADURA DECÍDUA, MISTA E PERMANENTE 

 

O ser humano é classificado como animal difiodonte (que apresenta duas dentições 

durante a vida). Essas dentições são denominadas decídua e permanente. Entre as duas 

dentições existe um período de transição, onde os dentes decíduos estão sendo substituídos 

pelos dentes permanentes, chamada dentição mista (TEIXEIRA, 2008). 

Na primeira dentição temos os dentes decíduos, também conhecidos como dentes de 

leite, os quais somam em seu total 20 dentes, sendo eles 4 incisivos, 2 caninos e 4 molares em 

cada arcada. Conforme se passam os anos, esses dentes vão caindo e dão lugar aos dentes 

permanentes, sendo esta a segunda dentição, que é composta por 32 dentes no total, que são 4 

incisivos, 2 caninos, 4 pré-molares e 6 molares em cada arcada (HOVOROKA, 2018).  

Os primeiros dentes decíduos começam a irromper por volta dos 6 meses de idade e se 

completa por volta dos dois anos e meio e, a partir dos 5 a 7 anos começam a ser substituídos 

pelos dentes permanentes, dando início à fase de dentição mista, que se encerra por volta dos 

11 anos de idade com o irrompimento de todos os permanentes, com exceção dos terceiros 

molares (TEIXEIRA, 2008).  

Os terceiros molares começam a irromper em torno dos 18 anos de idade, muitas vezes 

estes não irrompem, ou por serem dentes inclusos, ou por não terem sido formados 

(MOSQUEYRA, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1: Fases das dentições humanas.  

Fonte: Disponível em: <http://www.hs-menezes.com.br/anatomia_6.html> Acesso em 13 nov. 2020. 

 

4.3 FUNÇÃO E ANATOMIA DOS DENTES 

 

As principais funções dos dentes são: cortar, dilacerar e triturar alimentos para que 

possam ser ingeridos e digeridos, posteriormente. Também auxiliam na fonética, estética e 

expressões do rosto (SIÉSSERE, 2004). 

Dentre os dentes anteriores, os dentes incisivos centrais e laterais tem coroas finas, com 

o formato de faca ou cinzel, estes cortam e rasgam alimentos. Já os caninos, que são dentes 

característicos de animais carnívoros, são pontiagudos e tem a função de rasgar e retalhar os 

alimentos (BOWERS, 2004).  

Os dentes posteriores pré-molares (primeiro e segundo pré-molar) apresentam duas 

cúspides e um formato pentagonal, e são utilizados para triturar e amassar os alimentos. Já os 



 

 

molares, que tem entre 4 e 5 cúspides e um formato quadrangular ou retangular, esmagam e 

trituram os alimentos para posterior deglutição (SIÉSSERE, 2004).  

 

 

Figura 2: Anatomia dentição decídua e dentição permanente. 

Fonte: Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/145452262944659832> Acesso em 27 nov. 2020. 

 

 

4.4 NOTAÇÃO DENTAL 

 

Visando a facilidade, objetividade e universalização dos nomes dos dentes, fora criado 

sistemas de notação dental. Os dois mais utilizados internacionalmente são os sistemas de 

Palmer (notação gráfica/em barras) e a notação da Fédération Dentaire Internationale (notação 

bi numérica), sendo esta a mais utilizada, atualmente. 

De modo que fosse facilitar a prática dos desenhos das barras do sistema de Palmer no 

computador, o sistema FDI segue o mesmo princípio da numeração de 1 a 8, porém substitui as 

barras através da enumeração dos quadrantes. A numeração se dá em sentido horário, onde o 

quadrante superior direito é designado número 1, superior esquerdo número 2, inferior esquerdo 

número 3 e inferior direito número 4. Então, para a interpretação do dente são utilizados dois 

dígitos, o primeiro representando o quadrante e o segundo o dente. 

https://br.pinterest.com/pin/145452262944659832


 

 

Os decíduos, que eram representados por números romanos, passam a usar números 

arábicos de 1 a 5, e seus quadrantes seguem o mesmo princípio dos permanentes, porém 

enumerados de 5 a 8 (TEIXEIRA, 2008).  

 

 

Figura 3: Esquema nomenclatura das dentições decídua e permanente. 

Fonte: Disponível em: <https://www.orthodontisteenligne.com/en/dental-anatomy-notation> 

Acesso em 27 nov. 2020. 

 

 

5 MARCA DE MORDIDA 

 

5.1 DEFINIÇÃO 

 

Marcas de mordida são definidas como lesões produzidas pelos dentes de humanos ou 

animais em pele, alimentos ou outros objetos, sendo resultado do fechamento das arcadas 

dentárias em base suscetível à deformação. Com a ação, a superfície se modifica e as 

características dos dentes ficam impressas nela (MARQUES, 2010).  

Com a evolução das análises das marcas de mordida, seus resultados se apresentam cada 

vez mais confiáveis, porém, é necessário cautela nas interpretações, já que o comportamento da 

pele e seus tecidos subjacentes não é totalmente claro, e sendo uma marca de natureza 

https://www.orthodontisteenligne.com/en/dental-anatomy-notation


 

 

transitória, é preciso que a equipe investigativa atue de forma rápida e certeira, seguindo 

protocolos padronizados e opiniões cuidadosas, tornando o papel do perito odontolegal 

essencial na qualidade da coleta de evidências pelo seu conhecimento especializado 

(HINCHLIFFE, 2011). 

Na análise das marcas de mordida encontradas em pele, alimentos ou outros objetos, 

busca-se caracterizá-la como sendo humana ou animal, sendo um elemento pericial 

fundamental para a identificação de agressores, vítimas e criminosos (SILVA, 1997). 

 

 

5.2 MARCA DE MORDIDA HUMANA 

 

Segundo a American Board of Forensic Odontology (ABFO), marca de mordida é 

definida como marca de agressão, circular ou oval, consistindo em dois arcos em forma de U, 

opostos e simétricos, separados de suas bases por espaços. Na sua periferia podem existir 

abrasões, contusões e/ou lacerações que refletem o tamanho, forma e localização das superfícies 

de contato da dentição humana (JENNY, 2011). 

 

 

5.3 SITUAÇÕES EM QUE ELA OCORRE 

 

Segundo Hinchiliffe (2011), as marcas de mordida humanas podem ser encontradas em 

pele de pessoas vivas ou mortas, adulta ou criança, vítima ou suspeito, podendo ser encontradas 

também em objetos como alimentos, madeira e outros. Sendo essas lesões, muitas vezes, 

resultado de agressões sexuais, brigas, homicídios e abusos. 

Muitas vezes o uso dos dentes são as únicas armas de defesa da vítima, os utilizando 

assim de forma a tentar sobreviver ao ataque, por outro lado ocorrendo com maior frequência, 

criminosos podem morder suas vítimas como forma de demonstrar seus sentimentos de posse, 

raiva e dominância (SWEET, 2001).  

 

 

 

 

 



 

 

5.4 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

É essencial que o investigador saiba diferenciar as lesões por mordida de outras lesões, 

como ferimentos de faca, mordida de animais e insetos, escoriações e outros que podem causar 

lesões na pele. Feridas ocasionadas por facas e dentes podem ser muito semelhantes, podendo 

um ser acidente, mas com certeza o outro é um homicídio (BOWERS, 2004). 

 

 

5.5 LOCALIZAÇÕES ANATÔMICAS, IDADE E GÊNERO 

 

Segundo Bowers (2004), as partes do corpo humano onde ocorrem as lesões de mordida 

podem ser categorizados à partir dos eventos em que foram infligidos. Na agressão sexual, em 

mulheres, são provocadas em maior parte nos seios, abdômen, coxas e púbis, já nos homens 

são encontradas nas costas, ombros e pênis. Quando são ferimentos por defesa, o agressor tende 

a receber as mordidas em antebraços e mãos. E quando os ataques são feitos por animais em 

humanos, as lesões acontecem nas pernas, mãos, braços, cabeça e pescoço. 

Em um estudo realizado por Freeman (2005), com 1100 dentistas de 10 países, 

apresentando 778 marcas de mordida, conclui-se que as marcas de mordidas são verificadas em 

sua maioria no gênero feminino (65%) contra 35% no gênero masculino. Em relação à faixa 

etária, esta ocorre em sua maioria dos 21-50 anos. Quanto ao tipo de crime, 46,7% foram 

homicídios; 39,4% relacionados com violência sexual e 32,8% abuso infantil, excedendo os 

100% devido a alguns casos envolverem mais de um crime. Sendo os agressores 

maioritariamente do gênero masculino (79%).  

Pretty, Sweet (2000), trouxeram uma comparação de estudos dos autores Vale e 

Noguchi (1983) e Harvey (1976), quanto à localização anatômica mais frequente das marcas de 

mordidas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 4: Comparação dos estudos relativamente à localização anatômica mais frequente das marcas 

de mordidas. 

Fonte: Pretty, Sweet (2000). 

 

A violência sexual contra a mulher pode ser compreendida como uma das expressões 

da violência baseada no gênero e com origem no desequilíbrio de poder existente entre homens 

e mulheres. Reconhecida como um problema de direitos humanos pela ONU, incluindo também 

a violência emocional, física e sexual, apresenta as mais diversas consequências sobre a saúde 

física, mental e ginecológica da mulher. A maior parte dos serviços de emergência não estão 

preparados para o atendimento adequado das vítimas, sendo necessário esse atendimento ser 

multi e interdisciplinar e com acompanhamento (FAÚNDES, 2006).  

Lesões provocadas por mordidas são frequentes em casos de abuso infantil (KENNEY; 

CLARK, 1992). Onde mais de 50% dessas crianças que sofrem abuso físico apresentam lesões 

na região de cabeça e pescoço, sendo marcas de mordida, hematomas, contusões e lesões intra-

orais (KILPATRICK, 1999). 

Por se encontrarem em condição de maior vulnerabilidade física e social, mulheres e 

crianças têm menores chances de defesa, tornando-as as principais vítimas de violência 

envolvendo mordidas (LAROUSSE, 1999). 

 

 

5.6 UNICIDADE DA MARCA DE MORDIDA  

 



 

 

Segundo Abreu (1936), as marcas de mordidas mostram características, constituindo 

verdadeiras impressões dentárias, permitindo o reconhecimento da pessoa a qual pertencem ou, 

excluindo-a da suspeita. 

Não existem dois dentes iguais, por mais que seja no mesmo indivíduo, elementos como 

anomalias de forma, posição ou número, próteses, cárie, fraturas, desgastes, depressões, 

formato da mordedura, profundidade da incisão e laceração caracterizam a singularidade da 

dentada do indivíduo, sendo assim, marcas de dentes deixados em alimentos, objetos e pele 

permitem a identificação do autor (CALDAS, 2000). 

As características individuais mais frequentes encontradas são: morfologia dentária 

(eixo, largura e rotação), largura da arcada (distância entre cúspides), forma da arcada (em C, 

U ou oval), distância entre os dentes e dentes ausentes (SORIN, 2008). 

 

 

5.7 SOBRE A PELE 

 

A pele não constitui uma boa base de impressão, sendo que é altamente variável em 

relação à localização anatômica estando subjacente à musculatura ou gordura e, também, como 

é viscoelástica, passível de distorção devido à pressão, pode ocorrer extensão tanto no ato de 

morder como na recolha da evidência (WHITTAKER, 2004). 

A tensão na pele, devido às fibras elásticas da derme, varia de acordo com a idade e 

localização anatômica (SHEASBY, 2001). A pele se apresenta mais estável e dura durante sua 

resposta edematosa em relação ao trauma, porém durante reabsorção desse fluido há uma 

grande quantidade de distorção (PRETTY, 2001). 

Esta é um órgão com capacidade de se auto reparar, onde durante o processo revela 

sinais macroscópicos, visíveis- e microscópicos, histológicos, histoquímicos e bioquímicos-, 

sendo que a lesão apresenta mudanças de cor à medida que o processo de cicatrização evolui 

(DAILEY, 1997). 

As alterações associadas ao decorrer do tempo entre a lesão ser infligida e descoberta 

podem diminuir o valor da marca de mordida, tanto em indivíduos vivos como mortos (SWEET, 

2001). 

As marcas de mordida com o tempo podem se tornar indistintas e obscuras devido à 

essas mudanças e, caso desapareçam, pode-se fazer o uso da luz ultravioleta na tentativa de 

torná-las visíveis. A permanência da marca na pele depende da força aplicada e de sua extensão 



 

 

ao tecido subjacente, sendo que as marcas em face desaparecem mais rapidamente que as dos 

braços, e nas mulheres são visíveis por mais tempo (DINKEL, 1974). 

 

 

5.8 CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS DE MORDIDA HUMANA 

 

Marcas de mordida são relacionadas a uma alteração física do meio causada por contato 

vigoroso dos dentes, isolados ou combinados com outras áreas da cavidade bucal. Normalmente 

se apresentam por lesão circular ou oval, consistindo em um ou dois arcos, onde em sua periferia 

há uma série de escoriações, contusões individuais ou lacerações que mostram o tamanho, 

forma, disposição e distribuição de características das superfícies de contato dos dentes 

(SWEET, 2001). 

As classificações das marcas de mordida humana variam desde o tipo de lesão, 

severidade e intensidade de execução. 

·Tipo da lesão: hemorrágicas (pequena gota de sangue), Abrasivas (raspado na pele), 

contusas (rasga vasos sanguíneos), lacerativas (corte), incisivas (corte profundo), avulsivas 

(retiram pedaço da pele) e artefatos (pedaço fora do corpo) (KAUR, 2013); 

·Severidade da lesão: em uma escala ascendente de severidade as mordeduras podem 

ser classificadas como petéquias, contusões, lacerações e avulsões (CLARK, 1992); 

·Intensidade da injúria: sendo considerados 4 graus de impressão – claramente definido 

(resultado da aplicação de uma certa pressão), obviamente definido (feito por pressão de 1º 

grau), muito notável (pressão violenta) e lacerado (quando a pele é violentamente tirada do 

corpo) (KAUR, 2013). 

As classes de características ou padrões que distinguem uma marca de mordida de outra 

ferida padrão ajudam a identificar o grupo a que cada marca de mordida é originária. Sendo o 

primeiro passo, confirmar a presença de classe de características, as quais se dividem em classe 

de características dentárias e características de marcas de mordida (PRETTY, 2001): 

·Classe de características dentárias: em cada tipo de dente há características específicas 

que os diferenciam uns dos outros, sendo necessário observar e analisar suas características 

individuais, levando em conta as características dentárias específicas de cada indivíduo que 

torna um dente diferente do outro.  

Essas características individuais são desvios das classes de características standard, ou 

seja, padrões dentários, características ou traços que podem estar presentes em alguns 

indivíduos e em outros não, como rotações vestibulares ou linguais, de peças dentárias, 



 

 

diastemas, etc. Estas diferenças individuais podem ser dividas a lesões físicas de múltiplas 

etiologias –lesões esportivas, acidentes de viação ou trabalho e, também, as mais comuns que 

são as cáries dentárias- e químicas que afetam os dentes ao longo dos anos –atrição, abrasão e 

erosão.  

Essas lesões se tornam individualizadoras e caracterizam uma marca, assim como após 

suas reabilitações com restaurações ou próteses. As características individuais também são 

afetadas por tipo, número e peculiaridades dos dentes, oclusão, função muscular, movimento 

dentário individual e disfunção da articulação temporo mandibular (KAUR, 2013). 

As características das marcas de mordida ajudam na determinação da arcada -maxilar 

ou mandibular- a que os dentes pertencem, as quais decorrem da aplicação prática de marcas 

de mordida (KAUR, 2013): 

· Classe I: marca difusa, fraca e limitada, com características individuais deficientes, 

como uma contusão; 

· Classe II: parcial ou único arco de mordida devido a suas características individuais; 

- Classe III: inclui tanto características individuais como classe de características. É uma 

boa evidência, sendo usado principalmente na comparação de proposições. Podem ser 

localizadas em sua maioria nas nádegas, ombros, parte superior do braço ou peito. Através da 

pressão e penetração dos tecidos a superfície lingual de dentes anteriores é gravada; 

· Classe IV: resultado de avulsão ou laceração dos tecidos, ocasionando a ausência de 

características de classe e características individuais. 

 

 

6 MORDIDA ANIMAL 

 

A primeira medida diante do achado de uma mordida é identificar a sua natureza, 

humana ou animal, de forma a evitar erros de diagnóstico e facilitar o reconhecimento assim 

simplificando o trabalho de análise das marcas de mordida, para isso foi estabelecido 

características que tornam relativamente fácil a diferenciação entre mordida humana e mordida 

animal (DINKEL, 1974). 

A mordida animal quando comparada a humana se apresenta de maneira mais estreita e 

longa, geralmente marcas produzidas por animais são mais profundas e causam, 

frequentemente, avulsão dos tecidos. Ao contrário das marcas deixadas por humanos 

(STAVRIANOS, 2011). 



 

 

As marcas deixadas pela mordida animal se destacam em sua profundidade e danos 

deixados na pele e músculo adjacente. Animais carnívoros, como cães e leões, possuem dois 

caninos longos e seis incisivos, o que leva a um total de oito dentes anteriores, mesmo sem 

atingir a idade adulta à distância inter-canina é superior a 50 mm, uma boa diferença quando 

comparada a humana que atinge em torno 40 mm (BOWERS, 2004). 

Devido ao extinto, cheiro e sabor do sangue, os animais costumam atacar cadáveres, 

produzindo marcas de mordidas que acabam dificultando o trabalho dos profissionais 

responsáveis por investigar o caso. Como principal característica anatômica dental dos 

carnívoros, a marca do canino é sempre mais proeminente quando comparado à humana que 

apresenta uma maior uniformidade entre as marcas dos dentes (STAVRIANOS, 2011). 

Segundo Wagner (1986), as marcas de mordida provenientes de animais não são 

incomuns nas investigações. Estas são, muitas vezes, consequência do cadáver estar situado 

num local fechado acessível aos animais de estimação como o cão ou o gato, ou o cadáver estar 

localizado numa zona aberta alcançável por ratos, ratazanas, raposas, entre outros. Os cães têm 

uma arcada mais estreita, tamanho e forma dos dentes muito diferentes comparativamente ao 

Homem. Os gatos têm uma arcada redonda e pequena (DINKEL, 1974). 

As marcas de mordida relativas a cães caracterizam-se pelas arcadas serem mais 

estreitas e longas e por causarem feridas mais profundas. Os roedores provocam uma marca de 

mordida com um bordo recortado e com uma quantidade moderada de tecidos moles adjacentes 

à lesão (WAGNER, 1986). 

 

 

7 MORDIDA EM ALIMENTOS 

 

As marcas de mordidas deixadas em alimentos são comumente encontradas em cenas 

de assassinato, em locais onde aconteceram roubos, veículos usados por suspeitos e, 

posteriormente, abandonados ou mesmo em lugares usados como cativeiro durante sequestros. 

O investigador precisa, além da habilidade e conhecimento para identificar e coletar essas 

pistas, a capacidade de relacionar a ligação que a prova em potencial tem com o caso em 

questão.  

Os alimentos contendo as marcas de mordidas podem ser achados até semanas depois 

do acontecimento do crime e mesmo que tenham sido expostos até meses a temperatura 



 

 

ambiente, a identificação através da coleta de evidencia que são encontradas neles, são de alta 

importância para a produção de provas (OLIVEIRA, 2010). 

Quando marcas de mordidas são encontradas em pele humana a análise encontrada em 

alimentos deve ser igualmente fotografada e analisada. Uma das vantagens que as marcas de 

mordida deixadas em alimentos têm quando comparadas as que foram deixadas em pele 

humana é a ausência da dinâmica que é provocada pelos movimentos da vítima e do agressor o 

que acaba resultando em uma menor distorção e deixando a impressão das peças dentárias muito 

mais fidedignas a original (ALMEIDA, 2012). 

Deve atentar-se para o registro de marcas de mordidas em alimentos quando esses são 

encontrados, para que o mesmo seja feito o mais imediato possível, associado a uma técnica 

refinada para a coleta de impressões e das demais evidências que são encontradas, já que os 

alimentos sofrem uma ação de encolhimento e distorção por grande alteração em suas 

características por ação de encolhimento e distorção que estão sujeitos quando não se encontram 

refrigerados e armazenados de maneira correta (OLIVEIRA, 2010). 

 

 

8. RECOLHA DE EVIDÊNCIAS DA VÍTIMA E DO SUSPEITO 

 

8.1 DA VÍTIMA 

 

Quando uma marca de mordida é encontrada em uma possível vítima, a um passo a 

passo que se é necessário para que a evidência em questão seja aceita como uma prova, entre 

elas uma minuciosa descrição da lesão, que inclua a localização da mordida no corpo da vítima, 

o contorno que a superfície apresenta, que pode ser liso, curvo ou irregular, além da cor da lesão 

e o seu tipo também deve ser devidamente registrado, os tipos que podem variar entre: 

petéquias, hematomas, abrasões, lacerações incisões ou avulsões. Além disso, na descrição da 

mordida dados como o nome da vítima, a data da realização do exame, o sexo, idade, nome do 

examinador e um endereço e telefone para contato são registrados (ALMEIDA, 2012).  

Respeitar a angulação correta para diminuir a distorção durante o registro fotográfico, 

técnica essa que será abordada mais a frente, o recolhimento da saliva que fica presente durante 

o ato da mordida que pode apresentar ou não traço de amilase salivar deixada pelo agressor no 

ato da mordida, através de uma técnica que consiste em um esfregaço que é feito com o auxílio 

de duas zaragatoas (pequena vareta com haste que apresenta um material absorvente em uma 



 

 

das extremidades, que é usado para a colheita de exsudatos) imersas em água destilada estéril 

e colocadas sobre a marca de mordida e movimentada em formato de círculos primeiro, para 

hidratar a região e, depois, aderirem com mais facilidade na outra zaragatoa. (ALMEIDA, 

2012). 

Para a coleta de impressões, o material de eleição são os polivinilsiloxanos, por 

apresentarem grande estabilidade dimensional, após a obtenção da impressão em negativo da 

mordida se é feito um molde positivo em gesso com as particularidades da mordida encontrada. 

Vale ressaltar que uma coleta de maneira correta das evidências das marcas é crucial para que 

as mesmas possam ser preservadas e tenham validade perante a justiça (SWEET; PRETTY, 

2001; ALMEIDA, 2012). 

A coleta através de excisões é indicada apenas em cadáveres, e a técnica se resume a 

colocar um anel de plástico rígido colado na pele de maneira que envolva toda a área da 

mordida, suturar, incisar a área com bisturi e remover a peça que será, posteriormente, 

conservada em formol (ALMEIDA, 2012).  

 

 

8.2 DO SUSPEITO 

 

A recolha das impressões do suspeito é autorizada mediante ordem emitida 

judicialmente (ALMEIDA, 2012). Seguindo o protocolo sugerido por Sweet e Pretty (2001), a 

recolha de evidências se dá através dos seguintes procedimentos.  

Exame clínico intra e extra-oral, sendo anotado descobertas significativas. Dando 

atenção ao estado geral de saúde bucal, oclusão e articulação temporo mandibular (ATM). 

Resultados de exames específicos como mobilidade dentária, bolsas periodontais, restaurações, 

diastemas, fraturas, cáries, a função dos músculos de mastigação, cicatrizes, deformidades 

faciais e etc, devem ser documentados. 

Fotografias faciais completas e de perfil, e exposições intra-orais que contemplem 

arcadas dentárias superior e inferior, frontal e lateral dos dentes em oclusão, junto à uma escala 

de referência que permita a medição a partir das fotografias;  

Impressões empregues para produção de estudo preciso dos dentes, onde há registro de 

todas as características da dentição e tecidos adjacentes. São utilizados materiais de moldagem 

odontológicos precisos, como vinyl polysoloxane ou poliéster, sendo recomendado a produção 

de dois conjuntos de modelos de estudo usando gesso duro. Todos os materiais (bandejas, 



 

 

impressões e moldes) são armazenados para eventual avaliação pelas autoridades policiais. As 

instruções específicas para manuseamento do produto e mistura de material que são 

recomendados pelo fabricante, devem ser rigorosamente respeitados. 

Amostra de mordida do suspeito deve ser gravada em oclusão cêntrica, utilizando 

pastilha de placa de case de cera, ou de uma amostra de material da massa de silicone, feito 

para esse propósito. Após a gravação deve-se fotografá-la imediatamente. Será uma 

oportunidade para futura comparação da fotografia e a amostra para verificar que não ocorreu 

nenhuma distorção.  

Recolha de saliva utilizado a técnica do duplo esfregaço com duas zaragatoas para a 

recolha do elemento biológico. As duas zaragatoas devem ser mantidas frescas e secas para 

diminuir a degradação da evidência da ADN salivar e também o crescimento de bactérias que 

podem contaminar a amostra (SWEET, 1999).  

A saliva do suspeito é frequentemente depositada na pele durante a mordida, e entre 80 

a 85% dos casos é possível identificar o grupo sanguíneo do suspeito pelo sistema ABO, por 

meio de células presentes nessa saliva, as quais permitem também o exame de ácido 

desoxirribonucleico (Marques, 2004). O suspeito deve estar sob custódia até que a qualidade e 

precisão de todas as amostras sejam satisfatórias (FRANCO, 2014). 

 

 

9 FOTOGRAFIA 

 

A fotografia é uma importante ferramenta da odontologia forense, em especial, quando 

a marca de mordida é a única evidência passível de ligar um suspeito ao crime, o que torna sua 

precisão primordial. Ela tem um valor incontestável, já que é passível de ser preservada, 

documentada e analisada, constituindo uma memória futura (MAIORS, 2007). 

Algumas limitações como a má iluminação do local, mau posicionamento da câmera 

em relação ao objeto fotografado, falta de escala ou o desalinhamento da mesma em relação a 

evidência, afetam a qualidade e o resultado dos casos forenses (BOWERS, 2004). 

Ainda segundo Bowers, 2004, para que a fotografia tenha um valor probatório é 

necessário seguir um padrão de registros, tanto documental quanto fotográfico em si. Como é 

descrito a seguir: 

 

Admissibilidade judicial de evidências fotográficas: 

- O objeto retratado deve ser material e relevante para o caso; 



 

 

- A fotografia não deve revelar emoções ou tender a prejudicar o tribunal ou júri contra 

o réu; 

- Imagem livre de distorções tanto em relação a cena quanto ao objeto; 

- Melhorias digitais devem ser documentadas e explicadas. 

 

Registro documental: 

- Número do processo da agência controladora de cena e evidências; 

- Nome do fotógrafo; 

- Data e hora das fotografias, assim como a data do crime; 

- Local onde a fotografia fora tirada; 

- Descrição das evidências na imagem; 

- Tipo de equipamento usado como o modelo da câmera, tipo de flash e filme, número 

de exposições, filtros ópticos utilizados, configurações e velocidade da lente, dispositivos de 

captura da imagem digital e os periféricos eletrônicos utilizados para armazenamento e 

manipulação dos arquivos de imagem. 

 

Registro documental – observações forenses: 

- Notas de campo; 

- Fotografias; 

- Esboços. 

 

Registro fotográfico – imagens de autópsia: 

- Fotografia de frente do rosto do cadáver antes do começo da autópsia; 

- Fotografia dos dentes anteriores, e em casos de decomposição do corpo ou se o mesmo 

se encontrar carbonizado, a fotografia deve ser realizada após dissecção dos músculos faciais; 

- Fotografias intra-orais podem ser realizadas após relaxamentos dos músculos da 

mandíbula ou após sua dissecção, sendo colocadas em oclusão simulando o fechamento dos 

dentes. 

 

Registro fotográfico – imagens da marca de mordida: 

- Fotografia de enquadramento geral do corpo, orientando onde está localizada 

anatomicamente a lesão; 

- Orientação de close-up com escala ABFO nº 2; 

- Fotografia em cores e preto e branco; 



 

 

- Evitar “queimar” a marca de mordida com excesso de luz direta, exposição de flash e 

reflexos. Utilizando-se então de iluminação oblíqua (em 45º em relação a superfície) para que 

a imagem tenha profundidade, evidenciando luz e sombra. 

- Fotografia da localização anatômica em várias posições, afim de eliminar possíveis 

distorções, e reproduzir a lesão de forma quando foi infligida; 

 

Registro fotográfico - do suspeito: 

É necessário consentimento informado ou ordem judicial para que sejam realizadas. 

- Fotografia de rosto completo; 

- Fotografia de perfil do lado esquero e do lado direito; 

- Imagem frontal com mandíbula aberta; 

- Imagem aproximada dos dentes anteriores superiores e inferiores. 

 

Lista de verificação para fotografia forense 

Registro fotográfico – uso da fotografia de cena de crime: 

- Imagem da cena original e áreas circundantes; 

- Registro da imagem original e inalterada das evidências físicas; 

- Análise de comparação física; 

- Testemunho no tribunal. 

 

Registro fotográfico – cena de crime contendo evidências dentárias: 

- Proteção da cena; 

- Anotações de campo preliminares; 

- Fotografias de visão geral e também aproximadas; 

- Esboço básico; 

- Registro de cada item de evidência e localização dos mesmos. 

 

Registro fotográfico – evidências dentárias 

- Fotografia de cada item de evidência dentária. Sendo uma que contemple como o 

objeto ou lesão está relacionado ao contexto que o circunda, por exemplo a localização da lesão 

em relação a outras partes do corpo; 

- Uma fotografia aproximada, que destaque detalhes da lesão ou objeto; 

- Fotografia com a escala ABFO nº 2, colocada à mesmo nível (paralelo à lente da 

câmera) com a lesão; 



 

 

- Na iluminação deve-se evitar o uso do ambiente, utilizando fonte de luz em diferentes 

ângulos que mostrem os detalhes da marca de mordida e, após esse registro, em mesma posição 

utilizar flash do dispositivo. 

 

 

10 ANÁLISE DAS MARCAS DE MORDIDA 

 

Há um esforço para se padronizar procedimentos de comparação, mas, muitas vezes, as 

conclusões erroneamente são realizadas ao nível de experiência pessoal e julgamento do médico 

dentista (ROTHWELL, 1995). 

Não há um número mínimo de pontos coincidentes a serem estabelecidos para a 

identificação dentária (ARCHARYA, 2009). Sendo que o processo de identificação pode se 

basear em análise qualitativa de até uma característica dental (SENN, 2010). 

Nas marcas de mordida podem ser vistos majoritariamente tanto dentes anteriores 

superiores como inferiores, como os incisivos centrais, que produzem lesões retangulares e 

caninos, que possuem dois ângulos de corte, sendo um deles com uma maior dimensão deixando 

marcas bem definidas, arredondadas e traumáticas, mas, em geral, sua marca é triangular, por 

se encontrarem em plano superior. Com menor frequência são encontrados pré-molares e muito 

raramente os molares, os quais deixam marcas triangulares, circulares ou trapezoidais (SWEET, 

2001).  

Os procedimentos para análise de comparação de marcas de mordida são feitos por meio 

de mensurações de locais específicos, como a distância inter-canina, análise métrica e 

emparelhamento físico ou associação padrão (SWEET, 1997). 

Métodos de análise de mordida incluem técnicas comparativas de padrão dos dentes -

como forma, tamanho, posição dos dentes, individual e coletivamente- com os traços e 

características existentes nas fotografias, em tamanho real da lesão (KOUBLE, 2004). 

Essas técnicas são divididas em clássicas e modernas. As técnicas clássicas englobam 

métodos diretos, sendo utilizado comparação do modelo dos dentes do suspeito com a marca 

de mordida ou fotografias da mesma e a indiretas, onde há um traçado prévio da marca de 

mordida e são feitas sobreposições fotográficas, por fotocopiadora, coloração e polvilhado e 

sobreposição radiográfica em relação aos modelos colhidos (KOUBLE, 2004). 

Resumo dos métodos indiretos para análise das marcas de mordida segundo Gonzáles 

(2006): 



 

 

·         Sobreposição sobre os modelos: é traçada a dentição da mordedura numa folha de 

acetato transparente e sobrepõe ao modelo do suspeito; 

·         Sobreposição sobre fotocópia: é traçada a dentição da mordedura numa folha de 

acetato transparente, colocando-a sobre fotocópia dos modelos do suspeito; 

·         Sobreposição fotográfica: é traçada a dentição presente na mordedura numa folha 

de acetato transparente e sobrepõe sobre a fotografia dos modelos do suspeito; 

·         Sobreposição por fotocopiadora: se sobrepõe a impressão do modelo do suspeito na 

folha de acetato transparente sobre o traçado da dentição da marca de mordida; 

·         Coloração: se pintam as superfícies oclusais do modelo do suspeito elaborando uma 

fotocópia destas para uma folha de acetato transparente; 

·         Polvilhado: com pó revelador de impressões digitais, polvilha-se as superfícies 

oclusais do modelo do suspeito e realiza-se uma fotocópia para uma folha de acetato 

transparente; 

·         Sobreposição radiográfica: polvilhar com sulfato de bário (material radiopaco) o 

registro em cera da mordida do suspeito, realizando uma radiografia posteriormente. 

As técnicas modernas incluem sobreposições por computador, scanner tridimensional, 

registro de pontos métricos, estudo de espécies bacterianas entre outros (SWEET, 1998). 

Resumo das técnicas modernas para análise das marcas de mordida, segundo Gonzáles 

(2006); 

· Sobreposições obtidas por computador: estas técnicas apresentam mais confiabilidade 

e se aproximam mais da realidade comparando com as técnicas clássicas; 

· Scanner tridimensional: digitalização dos modelos da dentição do suspeito e 

comparação com pontos de referência da marca de mordida. Esta técnica permite a rotação dos 

modelos e sua colocação em diferentes disposições de forma que se encaixe na mordedura, 

também permite a simulação da dinâmica do processo da mordida; 

· Espécies bacterianas: estudo das estirpes bacterianas presentes na mordedura e 

comparação com o suspeito. Esses streptococos podem ser recuperados até 24 horas depois da 

mordida. O resultado positivo não comprova a sua identificação, mas serve de complemento às 

outras técnicas; 

· Outras técnicas: transiluminação da pele, microscopia eletrônica, xerorradigrafia. 

Existem cinco níveis de conclusão após a análise das marcas de mordida segundo a 

ABFO (BOWERS, 2004): 

· Exclusão: há discrepâncias entre a marca de mordida e a dentição do suspeito que 

excluem o indivíduo de a ter produzido; 



 

 

· Inconclusivo: sem detalhes ou evidências suficientes para estabelecer relação entre a 

dentição dos suspeitos e a marca encontrada; 

· Possível: dentes como os do suspeito podem provocar aquela marca, mas não há 

detalhes suficientes e pode haver outras dentições que a provoquem; 

· Provável: o suspeito é o provável agressor, uma vez que a maioria das pessoas na 

população não poderiam ter uma dentição possível de provocar aquela marca; 

· Identificação positiva: o suspeito é identificado como o agressor. Qualquer especialista 

com formação e experiência semelhante chega com certeza à mesma conclusão. 

Existem diversas limitações quanto aos métodos atualmente utilizados para moldagem 

e reprodução dos suportes presentes em locais de crimes, para posterior comparação com as 

arcadas dentárias dos suspeitos, de forma exata e tridimensional. Sendo elas a rigidez do 

material, o potencial de distorção e risco de fratura do suporte durante a moldagem (NAETHER, 

2011). 

Atualmente, as técnicas periciais possuem recursos tecnológicos desenvolvidos para 

diversos fins e podem ajudar na investigação criminal, sendo elas: a engenharia reversa e a 

prototipagem (MEURER, 2007): 

· Prototipagem: tecnologia nova, consiste na obtenção do modelo físico com as mesmas 

características geométricas do virtual, em escala real da região anatômica ou do objeto 

escolhido; 

· Engenharia reversa: é um método de reprodução de modelo físico, que é transformado 

em modelo tridimensional virtual, possibilitando a comparação entre os alimentos encontrados 

e o modelo de gesso do suspeito (NASCIMENTO, 2012). 

A terceira dimensão é muito importante para a análise de marcas de mordida, 

especialmente em casos de marcas de mordidas em alimentos, pois a impressão dos dentes 

nestes não podem ser reproduzidas em duas dimensões sem a perda de informações (MEURER, 

2007). 

Segundo Bernitz (2008), a técnica integrada para análise de marcas de mordida na pele 

pode ser dividida em 4 fases: 

· Fase 1. Determinação/identificação da marca como uma marca de mordida humana: 

fase importante, pois certas marcas que parecem arcadas podem ser confundidas com marcas 

de dentes humanos, também sendo possível o inverso quando a impressão inicial é de ferimento 

causado por objeto inanimado. A impressão geral, forma e tamanho devem estar em 

conformidade com a de uma marca de mordida humana, sendo necessário a presença das marcas 

individuais reconhecíveis das arcadas dentárias para ser feito qualquer grau de identificação; 



 

 

· Fase 2. Análise de associação padrão de marcas de mordida/marcas de dentes: análise 

tridimensional e comparativa das formas dentárias, arcadas, relacionamentos descritos e 

características individuais dos dentes. São comparadas as marcas de dentes presentes na 

mordida dos arcos superiores e inferiores analisando-as individualmente, assim como a de cada 

dente em relação à posição dos dentes vizinhos. Características como diastemas, falta de dentes, 

rotação dentária e dentes fora do arco dentário ajudam na orientação, sendo importante notar 

que a distorção mínima do tecido não vá afetar a comparação associada ao padrão de 

características na mordida; 

· Fase 3. Análise métrica: se analisam as características dentárias selecionadas presentes 

na marca de mordida. Essa análise foi realizada para avaliar recursos relativamente aos dados 

da população em geral. Programas de software de computador ao introduzirem a medição dos 

valores de rotação, distância inter-canina e dentes permitem a fácil calibração da imagem e da 

análise cuidada das características individuais, devendo ser comparadas com as medições das 

características correspondentes nos modelos do suspeito; 

· Fase 4. Comparação com a população em geral: se compara a análise métrica das 

características dentárias selecionadas com os dados relevantes relativos ao setor da população 

a que o suspeito pertence. Cada um dos recursos selecionados deve ser avaliado e classificados 

como comuns, incomuns e raros. 

 

 

11 LIMITAÇÕES DAS ANÁLISES DAS MARCAS DE MORDIDA 

 

São vários os fatores que acabam se tornando limitações e dificultando o trabalho do 

perito na hora de realizar a análise das marcas de mordida para que essa seja o mais fidedigna 

possível e tenha valor como prova judicial para a justiça (NASCIMENTO, 2012). 

Fatores como, a localização onde essa mordida foi aplicada no corpo da vítima ou do 

agressor, o nível de elasticidade apresentado pelo tecido que sofreu a mordida, a força aplicada, 

a duração, pressão exercida pelo lábio e pela língua, o tempo que passou entre a mordida até a 

recolha da evidencia e, se houve resistência da vítima, durante o ato; os próprios movimentos 

da vítima em relação aos movimentos do suspeito provocam distorções, que devem ser levadas 

em conta (ALMEIDA, 2012). 

Além disso, a vascularização do tecido lesado, a própria idade da vítima deve ser levada 

em conta (idosos e crianças apresentam marcas muito mais evidentes), as mulheres também 



 

 

apresentam marcas muito mais aparentes; presença de roupa sobre a parte mordida, além da 

espessura da roupa, a cor da pele da vítima tendo em vista que pessoas com o tom de pele muito 

claro apresentam marcas muito mais evidentes, além de lesões já pré existentes na área 

(SWEET, 2001; ALMEIDA, 2012).  

Os rastros deixados pela marca de mordida sejam esses físicos ou biológicos, tendem a 

se perder rapidamente por conta da ação do tempo e pela própria putrefação cadavérica, então, 

o tempo que se leva entre o ato da mordida até o final da sua coleta e análise deve ser o mínimo 

possível, pois muitos detalhes importantes podem ser perdidos, acarretando em uma perca na 

qualidade da análise mediante a justiça. Com certeza, a maior dificuldade apresentada na hora 

da análise das marcas de mordida quando em pele humana são as distorções, que podem 

acarretar alterações na aparência da marca, alterações na fotografia levando essas a não 

reproduzirem de forma fiel a realidade (ALMEIDA, 2012). 

Alterações oriundas da distorção são a principal fonte de contestação judicial, as 

alterações que são produzidas pela distorção são divididas em duas, distorção primária que é 

usada para referir-se à distorção que acontece durante o ato de agressão, que resultou na 

mordida. Essa distorção não há como prevenir, nem como intervir de maneira que resulte em 

uma diminuição significativa dela; já a distorção secundária que se refere ao tempo em que a 

mordida aconteceu até o momento da sua coleta e análise é dividida em três categorias: o tempo 

decorrente que pode resultar em distorção da marca devido a contração do tecido e a alteração 

de cor que é proveniente do início do processo de cicatrização. A distorção da postura que é a 

alteração decorrente da posição do tecido no momento da mordida e no momento da análise, 

isso quer dizer que quanto mais diferente for a posição do corpo no momento da mordida 

quando comparado ao momento da análise, maior será o grau de distorção de postura, e a 

distorção fotográfica que é originada pela influência do ângulo da câmera, que deve sempre ser 

de 90º e perpendicular de forma centralizada da marca da mordida, tendo em vista que esse 

ângulo proporciona um paralelismo entre a câmera e a marca de mordida, o que torna a distorção 

da foto baixíssima. (SWEET, 2001; ALMEIDA, 2012; MACDONALD, 2001) 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A identificação através das marcas de mordida é um instrumento de grande valia para o 

Justiça no auxílio da identificação ou exclusão de possíveis suspeitos em uma gama de crimes 

enormes, que variam de assassinato, agressões, até roubos de bancos ou outros 

estabelecimentos. 

Devido à grande particularidade que nós seres humanos apresentamos em nossa arcada 

dentária e cavidade oral que tornam ela única, que podem ser oriundas da própria genética, ou 

venham de tratamentos dentários como próteses e restaurações ou mesmo alterações 

patológicas que podem acometer nossa boca. 

Fizeram com que o cirurgião dentista tenha uma grande importância dentro de uma 

equipe de investigadores forenses, seja em pele de pessoa viva ou morta, oriundas de animais 

ou mesmo deixadas em objetos inanimados que podem ser encontrados dentro de uma cena de 

crime. O conhecimento e a habilidade na hora de recolher, documentar e analisar marcas de 

mordidas é de extrema importância para esses profissionais. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo abordar sobre a importância que as 

marcas de mordida têm dentro da identificação humana, assim como relatar e explicar de uma 

forma simplificada os passos que acometem esse processo, que vão desde o momento da 

identificação da lesão, sua coleta, não só das particularidades físicas da mordida, mas dos 

rastros biológicos que são deixados pelas mesmas, documentação e, até, o seu armazenamento 

final em laboratório. 

Então, abordou-se sobre os pouquíssimos métodos existentes até então, pensando na 

realidade dos laboratórios Brasileiros que tem tanto para preservar como para armazenar. Com 

valor judicial aceitável, as evidências produzidas pelas marcas, o de maior importância sem 

sombra de dúvidas, segue sendo a fotografia, que possibilita que a documentação seja feita de 

forma mais fidedigna destas marcas, porém a fotografia é prejudicada por alguns fatores 

particulares dessa técnica, a principal é a distorção das imagens, particularidade essa que é 

estudada e melhorada dia a dia. 
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