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RESUMO 

 

 

Curi JP. Metodologia para obtenção de imagens periapicais por meio da 
manipulação de tomografias computadorizadas de feixe cônico para fins forenses. 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2016. Versão Corrigida. 

 

 

A documentação odontológica é utilizada como ferramenta indispensável para 

identificação humana uma vez que possibilita a comparação entre registros ante 

mortem (AM) e post mortem (PM), levando a resultados objetivos e confiáveis. A 

constante evolução tecnológica ocasionou grande avanço na qualidade dos exames 

por imagens, auxiliando o processo de identificação por arco dentário. Nesse 

contexto, as imagens radiográficas digitais ganharam espaço frente às 

convencionais e as tomografias computadorizadas (TC) passaram a ser comumente 

utilizadas na Odontologia, devido à multiplicidade dos detalhes oferecidos pelas 

imagens tridimensionais. Estudos recentes revelam as tentativas de se reproduzir 

imagens semelhantes às intraorais por meio de TC. No entanto, ainda não há 

estudos efetivos no campo das ciências forenses, utilizando tomografias 

computadorizadas de feixe cônico (TCFC) com o propósito de identificação. O 

presente estudo teve como objetivo desenvolver uma metodologia para simulação 

de imagens radiográficas intraorais em tomografias computadorizadas de feixe 

cônico, visando repetir a incidência e geometria da radiografia de origem, 

contemplando os possíveis erros de angulação, além de verificar a eficácia e 

confiabilidade desse princípio entre os examinadores. Para isso, foi realizada a 

aquisição de vinte TCFC de crânios secos e os dados do seu odontograma inseridos 

nas fichas PM do WinID. Para cada crânio, um segundo observador realizou três 

radiografias periapicais digitais, simulando as AM, uma delas contendo alteração de 

posicionamento. As 60 radiografias foram randomizadas, três pontos foram 

selecionados, suas distâncias lineares e angulação mensurados no Photoshop e 

catalogados em planilha do Microsoft Excel. Os dados odontológicos das 

radiografias foram incluídos como fichas AM do WinID. O software indicou 

similaridade ao confrontar os elementos AM com os PM. e os valores tabulados das 

radiografias conduziram as análises do primeiro, sem o conhecimento prévio dos 



 

erros. As regiões de interesse (ROI) das imagens radiográficas foram localizadas 

nas TCFC e a geometria de incidência simulada, mediante a manipulação dos 

planos espaciais e ferramentas disponíveis no software Osirix, buscando valores 

semelhantes aos originais. Por fim, a sobreposição de imagens foi realizada 

utilizando artifícios do Photoshop, comprovando a similaridade entre as imagens 

originais e as replicadas na tomografia. Os resultados mostraram que foi possível 

replicar a geometria das imagens radiográficas nas TCFC em 100% da amostra. 

Testes estatísticos como o coeficiente de variação, diferenças de médias e 

coeficiente de Pearson evidenciaram forte correlação para todas as variáveis 

estudadas e todos os valores foram estatisticamente significantes (p<0.05). O 

protocolo desenvolvido possibilitou a reprodução da geometria e incidência das 

radiografias convencionais em TCFC, inclusive na presença de alterações na 

angulação. As imagens produzidas puderam ser comparadas às originais, 

assegurando o resultado por sobreposição. Em todas elas ficou comprovada a 

viabilidade do uso do protocolo para fins de identificação humana e sua aplicação, 

portanto, foi considerada confiável e segura, visto que a concordância entre os 

observadores ficou demonstrada pelos testes estatísticos. 

 

 

Palavras-chave: Radiologia. Tomografia computadorizada de feixe cônico. 

Odontologia Legal. Identificação humana. Identificação de vítimas de desastres em 

massa. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

Curi JP. Methodology for obtaining periapical images by the manipulation of Cone-
Beam computed tomography for forensic purposes. [dissertation]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Corrigida. 

 

 

Dental Records are used as a necessary tool for human identification, as it enables 

the comparison of Antemortem (AM) and Postmortem (PM) data, leading to objective 

and reliable results. The constant evolution of technology brought advances in the 

quality of images, aiding the dental arch identification process. In this context, the 

digital radiographic images gained ground among conventional radiographs and 

Computed Tomography (CT) became usual in dentistry, due to the multiple details 

available in the tridimensional images. Recent studies shown attempts of reproducing 

intraoral images from CT. But there was no effective studies in the forensic science 

field using Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) with identification purposes. 

The present study aims on developing a methodology that could simulate intra-oral 

images in CBCT exams, in order to repeat the incidence and image geometry of the 

original radiography, covering possible angulation errors and testing the reliability of 

the process. To do so, 20 CBCT were acquired from dry skulls and their dental charts 

were registered in WinID. In each cranium, a second observer made three periapical 

radiographs, simulating the AM records in WinID, and one should contain and 

incidence error. The 60 radiographs were randomized and in each three points were 

selected with linear distances and angle between them were measured in photoshop 

and recorded in a MS Excel chart. The data from the radiographs were included in 

WinId as AM records. The Sotware indicated similarities of the records by matching 

AM and PM, and the values from the radiographs directed the analysis made by the 

first examiner, with no knowledge of the previous errors and the AM data registered 

in WinID. The Region of Interest (ROI) in the radiographs were located in the CBCT 

and the geometry and incidence were simulated using the manipulation of the 

orientation planes and tools of the software Osirix, in search of similar to the original 

values. Finally, the superimposition of images was made in Photoshop, to prove the 

achievement of similarity between the original images and those extracted from the 

CBCT. The results showed a possible repeatability of image geometry in 100% of the 



 

sample. Statistic test of the variance coefficient, average difference and Pearson 

coefficient highlighted the strong correlation of all variables and significance of all 

tested values (p<0.05). The developed protocol enabled the reproduction of 

conventional radiographs geometry and incidence in CBCT exams, including in the 

presence of incidence errors. The produced images could be compared to the 

original, assuring a result by superimposition. In every analysis, the use of this 

protocol has been confirmed as viable for human identification purposes, and its 

usage was considered reliable and secure, as the concordance between examiners 

was demonstrated by the statistic analysis. 

 

 

Keywords: Radiology. Cone-Beam Computed Tomography. Forensic Dentistry. 

Human Identification. Disaster Victim Identification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A identificação humana corresponde ao conjunto de procedimentos para 

individualizar uma pessoa (1), sendo um pré-requisito não somente para a 

constatação formal da morte, mas para razões de cunho pessoal, legal e social (2). 

A Odontologia, nesse contexto, pode contribuir para melhorar a qualidade e o tempo 

no processo de identificação com métodos e técnicas específicas. 

A comparação odontológica visa confrontar exames ante-mortem (AM), 

frequentemente apresentados pelos familiares, com imagens post-mortem (PM) 

obtidas durante a perícia forense (3). Este método possui ampla aceitação e 

confiabilidade reconhecida em diversos trabalhos científicos (4, 5). Devido à 

possibilidade de oferecer resultados precisos, a INTERPOL o considera como um 

dos métodos primários a ser utilizado em casos de identificação humana, assim 

como as impressões digitais e o exame de DNA (5). 

No entanto, tal método é aplicável desde que exista material adequado para 

a comparação, pois a má qualidade da documentação pode comprometer o 

processo de identificação (3, 4). Dos registros armazenados no consultório 

odontológico, a documentação radiográfica fornece uma diversidade de informações, 

como características anatômicas e morfológicas, particularidades dos tratamentos 

realizados e materiais empregados, os quais se tornam subsídios AM valiosos em 

um processo de identificação e auxiliam para que uma hipótese seja confirmada ou 

descartada (4).  

A existência do referido material comparativo é uma característica vantajosa 

na Odontologia, principalmente devido à disponibilidade de exames radiográficos, 

considerados complementares em um plano de tratamento, e sua manutenção por 

longo período de tempo (6).  

No decorrer desse processo, destaca-se não somente a importância do 

Odontolegista, inserido em uma equipe multidisciplinar responsável pelas 

identificações, mas também a responsabilidade do cirurgião-dentista clínico de 

realizar exames odontológicos completos e imagens radiográficas de qualidade, bem 

como de manter seu armazenamento adequado (3). Sendo assim, em caso de 

necessidade, quando outros métodos não forem viáveis, a comparação odontológica 



26 

 

pode servir ao propósito da identificação de vítimas, baseado na perenidade dos 

dentes, levando a um resultado objetivo e confiável (2). 

Historicamente, as identificações por arcada dentária acontecem mediante a 

comparação de imagens radiográficas convencionais: periapicais, interproximais, 

oclusais e panorâmicas. Nessas, avaliam-se as restaurações dentárias, ausência de 

elementos dentários, próteses, implantes, morfologia radicular e estruturas 

anatômicas por meio de comparação visual das estruturas (7).  

Em casos de acidentes em massa, em que o número de vítimas excede a 

capacidade local de processar os corpos e suas respectivas identidades, uma 

equipe multiprofissional é convocada para conduzir a identificação e analisar os 

remanescentes humanos, ações que dependem diretamente da disponibilidade de 

documentação AM para serem comparadas às PM.(8). Em circunstâncias como 

essa, programas como o WinID (Copyright © 2013 James McGivney, DMD) 

oferecem um processo informatizado baseado em algoritmos, permitindo o confronto 

das informações AM e PM nele inseridos. Esse software evidencia a similaridade 

dos dados, facilitando a aplicação do método comparativo (7).  

O avanço da microeletrônica e da informática, a partir da segunda metade 

da década de 1980, possibilitou o uso da tomografia computadorizada e, 

consequentemente, um refinamento da técnica de comparação odontológica, bem 

como uma maior acuidade nas identificações (9). Estudos recentes comprovaram a 

eficácia do uso de tomografias de feixe cônico (TCFC), em relação às tomografias 

médicas, para fins forenses. 

Assim, o uso de imagens tomográficas seria de grande valia para a equipe 

forense em situações como a de desastres em massa, viabilizando os trabalhos de 

identificação que podem demandar tempo (7) e, também, em casos isolados, 

visando à identificação de ossadas, carbonizados, cadáveres putrefeitos ou restos 

mortais de pessoas desaparecidas (10). 

Produzindo-se exames PM radiográfico ou tomográfico do indivíduo a ser 

identificado, a comparação pode ser realizada independente da imagem AM que vier 

a ser disponibilizada, por meio de um método que assegure o recolhimento, 

compilação e preservação da totalidade de dados odontológicos disponíveis. A sua 

interpretação deve ser apropriada para alcançar resultados a um padrão esperado 

pela equipe forense e autoridades envolvidas, poupando tempo do sistema 
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judiciário, dos profissionais envolvidos na identificação, além de possibilitar um 

desfecho legal e social aos familiares das vítimas (11). 

Dentre as tomografias computadorizadas, a tecnologia de feixe cônico está 

se tornando cada vez mais acessível na Odontologia, porém ainda não há estudos 

sobre o uso dessa modalidade de tomografia para fins de comparação forense (7). 

O princípio para identificação pelo método de comparação odontológico é 

reproduzir, na imagem PM, a incidência e o ângulo da radiografia AM, caso essa 

esteja disponível (3). 

Em uma única exposição, é possível registrar toda a região anatômica de 

interesse odontológico por meio de TCFC. Ao permitir a reconstrução do volume 

capturado em diferentes planos espaciais de visualização, pode ser possível 

manipular as tomografias, como sendo o material PM, com o propósito de reproduzir 

as radiografias convencionais, que seriam os registros AM, independente da região 

e, até mesmo, considerando erros de incidência durante a sua aquisição.  

Dessa forma, o presente estudo pode contribuir para a evolução e 

aprimoramento do método comparativo odontológico por meio do desenvolvimento 

de um protocolo que possibilite a reprodução de radiografias convencionais a partir 

de TCFC, uma vez que se possa chegar a uma identificação positiva de forma 

rápida e confiável por comparação de qualquer registro anterior que se torne 

disponível, porém, utilizando imagens tridimensionais de alta resolução e qualidade. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO HUMANA 

 

 

A identificação humana possui diversas razões para que seja realizada de 

forma coerente, independente do estado de degradação do corpo, e possa 

estabelecer, com alto grau de certeza, que os restos mortais de um indivíduo e seus 

registros AM pertencem à mesma pessoa. A identificação pela arcada dentária se 

torna mais relevante em se tratando de carbonizados ou esqueletizados, quando 

outros meios revelam-se ineficazes (12, 13). 

A Lei Federal 12030/2009 define como áreas da Perícia Oficial no Brasil a 

Medicina Legal, a Odontologia Legal e a Perícia Criminal (14). Dessa forma, a 

Odontologia tem o dever de colaborar nos variados casos de interesse forense, 

como a identificação humana (15). 

Pretty e Sweet (16) elencaram os motivos mais comuns em que a 

identificação de um indivíduo se faz necessária. No âmbito criminal, as investigações 

sobre a causa da morte penal iniciam-se após o conhecimento da identidade da 

vítima. No âmbito social, é dever do Estado garantir não só os direitos humanos, 

mas a dignidade além da vida, que começa com a premissa básica de uma 

identidade. No que diz respeito ao âmbito financeiro ou monetário, o recebimento de 

pensões, seguros de vida e outros benefícios aos familiares depende da 

confirmação positiva da morte. A identificação também tem importância como rito de 

encerramento, no caso de indivíduos desaparecidos e identificados após longos 

períodos de busca, gerando um triste conforto e alívio para suas famílias (16).  

Quando há a necessidade de identificar um indivíduo sem identidade 

presumida, pode ser necessário utilizar métodos secundários, como a reconstrução 

facial (17). Essa técnica auxiliar permite recriar o rosto de uma pessoa utilizando-se 

metodologias manuais ou técnicas digitais, oferecidas por programas de 

computador, com o objetivo de levá-la ao reconhecimento por algum familiar ou 

conhecido e, posteriormente, à identificação (17).  
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Porém, esse processo pode levar tempo e, em alguns casos, procedimentos 

de exumação podem ser necessários para a realização de exames complementares 

(18) que permitam a comparação com os registros AM apresentados, gerando custo 

e demandando tempo da equipe. 

Para evidenciar e analisar os aspectos relevantes da literatura pesquisada, 

com o intuito de propor uma metodologia para reprodução de radiografias 

convencionais em tomografias computadorizadas de feixe cônico para fins de 

identificação humana, a presente revisão será dividida em três etapas, para melhor 

compreensão: radiologia, uso de TCFC em Odontologia e análise comparativa 

forense. 
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2.2 RADIOLOGIA  

 

 

2.2.1 Uso da radiologia na Odontologia 

 

 

Devido a consagração do uso das radiografias, várias investigações acerca 

da qualidade da imagem, como análise dos dispositivos e os diferentes modos 

operacionais, efeitos referentes à variação das doses de radiação e variedade de 

técnicas de processamento de imagens foram realizadas. Gelbrich et al.(19) 

investigaram a qualidade das imagens de cem radiografias panorâmicas obtidas em 

cinquenta pacientes com o objetivo de explicar a possível dependência da qualidade 

das imagens panorâmicas em relação ao sexo e à idade. Concluíram que a 

qualidade da imagem é inversamente proporcional ao envelhecimento do paciente. 

O declínio do teor de minerais e a variação de densidade óssea, resultantes do 

avanço da idade do indivíduo, resultam em calcificação microvascular e 

estreitamento das câmaras pulpares, que se mostram turvas ou nebulosas nas 

imagens. Como a representação radiográfica da morfologia dentária depende 

diretamente da geometria da imagem, se houver mudanças na angulação vertical ou 

horizontal do feixe, ocorrerão diferenças relevantes nas imagens radiográfias. 

Intencionalmente, pode-se alterar a incidência do feixe durante a aquisição 

de imagens intra-orais com o objetivo de localizar estruturas anatômicas quanto à 

sua profundidade. Clark (20) realizou um estudo na região de caninos e incisivos, 

objetivando sanar a dificuldade em definir a posição entre tais elementos ou qual o 

dente sobrepunha-se ao outro na imagem. Para verificar a posição correta dos 

dentes e a relação espacial entre eles, três radiografias foram executadas, variando 

o ângulo horizontal de incidência: a primeira, sobre a área suspeita de dúvida quanto 

à profundidade, sendo adquirida de acordo com o paralelismo do feixe, em posição 

ortoradial; a segunda, mesial a essa posição, ou mesioradial; e, a terceira, à distal, 

ou distoradial. Concluiu que, se a imagem da estrutura acompanha o deslocamento 

do feixe, então esta se posiciona pela lingual. Ao contrário, se a imagem da estrutura 

se mostra do lado oposto ao deslocamento do feixe, esta se encontra do lado 

vestibular do osso alveolar. 
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2.2.2 Radiologia Forense 

 

 

Em 1896, um ano após a descoberta dos raios X, a radiologia foi introduzida 

em prol das ciências forenses pelo Professor Schudter, que propôs a identificação 

comparativa por meio de imagens radiológicas do seio frontal. O trabalho de Shahin 

et al. (3) evidencia a importância do uso dos diversos tipos de radiografias para 

estimativa de sexo, feita pela análise dos seios frontais e da circunferência do 

crânio; estimativa de idade, por estágios de erupção dos dentes, indicando as fases 

pré e pós-natal, infantil, adolescência e fase adulta; estimativa da estatura, por meio 

da análise de ossos longos e craniofaciais, e a descoberta de uma correlação entre 

a posição do canal mandibular com a estatura utilizando-se um único corte 

tomográfico; e estimativa de ancestralidade, a qual pode ser feita pela análise do 

tamanho da raiz dos caninos. Por isso, os registros médicos, odontológicos e a 

documentação radiográfica devem ser adequadamente realizados e armazenados, 

sendo essa conduta adotada por consultórios e clínicas. 

A cada ano, milhões de pessoas morrem em acidentes naturais, como 

terremotos, tsunamis, deslizamentos de terra, enchentes ou mesmo desastres 

provocados pelo homem, ou antropogênicos, como homicídios, guerras, e terrorismo 

que podem resultar em inúmeras vítimas a serem identificadas simultaneamente em 

um curto período de tempo. Sengupta et al.(2) defendem a importância e 

necessidade dos registros odontológicos serem completos e detalhados, contendo 

não somente o nome do indivíduo, mas também o sexo, a idade, o número de 

dentes presentes, indicação daqueles que foram restaurados, presença e tipo de 

prótese, variações morfológicas de estruturas dentais e mucosa. Complementar a 

esse registro, o anexo de fotografias e radiografias e a disponibilidade do cirurgião-

dentista em compartilhar essa documentação com a equipe forense em caso de 

necessidade, visto que as imagens radiográficas odontológicas são capazes de 

auxiliar na identificação não somente de cadáveres, mas também de criminosos. 

Frequentemente a ausência de documentação odontológica ocorre por 

negligência do cirurgião-dentista, seja por meio do registro incompleto de 

informações referentes ao tratamento do indivíduo, seja pela má qualidade das 

imagens radiográficas, quando estão presentes, ou ainda pelo descarte indevido dos 

registros do paciente, como radiografias, prontuários e modelos de gesso após um 
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período. Esse fato, segundo Sweet (4), pode inviabilizar a identificação de um 

indivíduo por métodos dentários forenses. A existência de radiografias de qualidade 

adequada se torna ainda mais relevante quando a pessoa a ser identificada não 

possui restaurações dentárias. Nesse caso, as imagens AM disponíveis servem para 

evidenciar o formato do osso alveolar e trabeculado ósseo, a anatomia das câmaras 

pulpares, a morfologia das raízes, a presença de elementos extranumerários e 

demais características essenciais para o processo de busca pela identidade na 

ausência de restaurações. 

Carvalho et al. (9) relataram a dificuldade em executar o processo de 

identificação baseado em técnicas radiográficas comuns na ausência de 

restaurações metálicas. Estas possuem características únicas e são radiopacas, 

sendo facilmente observadas nas radiografias convencionais. Com o avanço e 

disseminação dos tratamentos odontológicos preventivos, observou-se uma queda 

na incidência de cáries e consequente redução dos tratamentos restauradores, 

especialmente em países desenvolvidos, ressaltando a importância da aquisição de 

radiografias de boa qualidade e sua posse, pelo cirurgião-dentista, caso haja uma 

necessidade forense. Outra questão abordada nesse estudo por Dunn e van der 

Stelt (21) diz respeito à diferença de geometria das radiografias, considerada o 

principal fator de erro da técnica. A correção desse erro é possível por meio de 

softwares específicos contendo recursos que possibilitam a manipulação das 

imagens e tem como objetivo reduzir o ruído obtido após a subtração das mesmas, 

permitindo um reposicionamento das radiografias PM em relação às AM, sem a 

necessidade de novas exposições. 

Sholl e Moodyb (22) também avaliaram a importância de radiografias para 

identificação humana, visto que as combinações possíveis de tratamentos dentários 

em até cento e sessenta faces dos dentes torna razoável a suposição de que a 

dentição de uma pessoa é única. Na maioria dos casos, registros radiográficos estão 

prontamente disponíveis de forma acessível em assistências médicas e 

odontológicas. O estudo cita o alinhamento e morfologia radicular como parâmetros 

a serem analisados durante a comparação do material AM e PM na ausência de 

restaurações dentárias. 

As radiografias dentárias constituem evidências objetivas e um meio rápido e 

preciso para a construção de um perfil biológico do indivíduo morto. Segundo Wood 

(2006), caso a imagem radiográfica demonstre formação incompleta dos dentes 
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permanentes, essa informação pode contribuir para a estimativa da idade do 

indivíduo, estreitando a faixa etária da população a qual ele pertence com o objetivo 

de se estabelecer de forma precisa a sua identidade. Se as radiografias não estão 

disponíveis por qualquer motivo, os gráficos odontológicos conhecidos como 

odontogramas podem ser utilizados, embora sua veracidade seja questionável. 

Contudo, registros escritos podem ser falsificados ou conter erros não propositais, 

ao contrário das radiografias, que fornecem evidências verdadeiras sobre as 

condições anatômicas dos dentes e das estruturas adjacentes, como intervenções 

odontológicas, utilizadas como indicadores únicos em exames AM e PM.  

 

 

2.2.2.1 Técnicas e dispositivos  

 

 

As técnicas para obtenção de boas imagens radiográficas intra-orais não 

apresentam grandes dificuldades em pessoas vivas. Ao se tratar de corpos 

mutilados, decompostos, fragmentados ou carbonizados, num contexto de incêndios 

ou acidentes em massa, é bastante comum que a dentição ou parte dela esteja 

intacta e seja capaz de fornecer informações preciosas que permitam a identificação 

dos indivíduos em questão (23). 

Além disso, o enrijecimento dos tecidos moles após a morte, pela perda de 

elasticidade (rigor mortis), também pode ser um fator que dificulte e limite o registro 

radiográfico PM, além da condição de fragilidade extrema dos restos dentários em 

determinadas situações, sendo que o uso da força para introdução do filme ou 

sensor radiográfico pode contribuir para a destruição e subsequente perda do 

material a ser analisado (24).  

Gruber e Kameyama (24) fazem uma revisão dos principais avanços 

forenses, nas duas últimas décadas, como os suportes desenvolvidos especialmente 

com o objetivo de posicionar e fixar os filmes radiográficos intra-orais em corpos com 

rigidez cadavérica. Outros dispositivos foram confeccionados para auxiliar na 

reprodução da geometria das imagens AM, por meio de radiografias digitais, 

ressaltando a facilidade de armazenamento e a manipulação desse tipo de imagens 

por programas de computador. Além disso, podem ser trabalhadas remotamente de 
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modo a permitir que os dados e registros PM possam ser transmitidos via internet, 

em tempo real, para qualquer lugar do mundo.  

Não somente a angulação do feixe de raios X, mas também o posicionamento 

da cabeça do indivíduo para a execução de radiografias extraorais, num contexto 

forense, são fatores que interferem diretamente na qualidade da imagem 

radiográfica. Com o objetivo de padronizar a posição do crânio, Beaini et al. (25) 

desenvolveram um dispositivo de acrílico capaz de orientar o operador a estabilizar 

de forma correta e segura o crânio seco durante uma exposição radiográfica 

extraoral, sem prejuízos na visualização de estruturas anatômicas das imagens 

resultantes. Tal dispositivo, associado a um tripé fotográfico comum, permite aos 

operadores de aparelhos radiográficos ou tomográficos a aquisição de imagens 

adequadas para uma variedade de crânios humanos.  

 

 

2.2.2.2 Uso de imagens digitais e softwares 

 

 

A utilização de imagens digitalizadas tornou-se habitual no âmbito forense, 

contribuindo para que inúmeros estudos científicos acontecessem com o propósito 

de relatarem a eficácia das técnicas digitais em processos de identificação humana. 

van der Meer et al. (26) propuseram um exercício de identificação forense on-line 

que consistia na análise de vinte e quatro pares de radiografias periapicais AM e PM 

selecionadas aleatoriamente a partir de casos reais de identificação já concluídos no 

Texas (EUA). Dentre essas radiografias, àquelas que se encontravam em formato 

original analógico foram digitalizadas por um scanner de mesa antes de serem 

disponibilizadas para análise. A comparação on-line foi feita por cento e noventa e 

nove dentistas forenses voluntários, recrutados passivamente em onze países 

diferentes, seguindo as diretrizes para identificação da ABFO.  

Os mesmos pares de radiografias foram também comparados por um 

software de imagem digital, o Image Tool-versão 3.0, que quantificou a similaridade 

das imagens AM e PM. Os pesquisadores envolvidos notaram que comparar 

radiografias digitais on-line era um método válido, preciso e confiável, visto que a 

precisão média para identificação foi de 85,5%. De acordo com os resultados 

obtidos, a conclusão desse estudo foi que a identificação pelo método comparativo 
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visual e tradicional é mais confiável devido às limitações inerentes ao software em 

situações de imagens que contenham projeções geométricas díspares ou mesmo 

ausência de estruturas anatômicas comuns (26). 

Com a disseminação do uso de imagens digitais e o desenvolvimento de 

softwares específicos, estes são cada vez mais utilizados para o propósito de 

identificação, na medida em que fornece uma similaridade de características entre 

imagens AM e PM contidas em um banco de dados do próprio programa. Banumathi 

(27) propõe uma nova abordagem para a identificação humana por meio da 

automatização da análise de registros AM e PM. O algoritmo proposto completa a 

tarefa em três etapas: segmentação da radiografia periapical ou interproximal, 

extração das características dos dentes e classificação dos pixels e harmonização 

do contorno. Após a extração do contorno dos dentes, a análise matemática é feita 

utilizando-se distâncias correspondentes. Porém, o estudo limita-se às imagens de 

boa qualidade, ou seja, o método encontra dificuldades de ser aplicado em imagens 

turvas e com pouca nitidez. 

Automatizar a identificação de pessoas falecidas com base em 

características dentárias vem ganhando importância dentro dos cenários de 

desastres em massa. Relatórios de pesquisa afirmam que, durante o tsunami, em 

2004, na Tailândia, cerca de 75% das vítimas foram identificadas apenas por 

imagens radiográficas. Pushparaj et al. (28) enfatizam a utilidade das radiografias e 

de um sistema de identificação automatizado, por meio da utilização de softwares 

capazes de armazenar registros odontológicos digitalizados, auxiliando no processo 

de identificação pelo método comparativo à medida que fornecem uma similaridade 

de características entre registros AM e PM contidos em um banco de dados do 

próprio programa.  

A identificação consiste em procedimentos diversos usados para 

individualizar objetivamente uma pessoa ou objeto (1). Nos casos em que não há 

material ou registros que possibilitem a comparação odontológica, a maior 

relevância das radiografias é a estimativa de idade e sexo, facilitando a procura por 

pessoas desaparecidas pela redução do número de suspeitos. Em indivíduos 

jovens, a radiografia panorâmica é a mais indicada para a estimativa da idade (13, 

15). 
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Outros registros odontológicos, como odontogramas, modelos de gesso, 

fotografias e tomografias computadorizadas são usados corriqueiramente, quando 

há necessidade de se identificar um corpo. Malik et al (6) avaliaram se as 

informações ortodônticas obtidas pelos modelos e suas respectivas fotografias eram 

válidas para a elaboração de relatórios médico-legais. A análise consistiu em 

classificar as más oclusões e registrar o número de dentes ausentes. Para isso, uma 

régua milimetrada foi posicionada na borda das imagens fotográficas para medir as 

distâncias de overjet e a discrepância da linha média. Os resultados de comparação 

forense foram favoráveis e confirmaram a alta correlação das informações obtidas, 

concluindo que os relatórios médico-legais podem ser elaborados a partir de 

modelos ou de fotografias de modelos de estudo, caso não existam imagens 

radiográficas disponíveis. 
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2.3 O USO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE FEIXE CÔNICO EM 

ODONTOLOGIA 

 

 

2.3.1 Histórico 

 

 

Em 1972, estudos independentes realizados por Hounsfield e Cormack 

levaram à criação da tomografia computadorizada (TC), revolucionando a prática de 

diagnóstico médico por imagens, já que as imagens produzidas por raios X limitam-

se a uma representação bidimensional de objetos tridimensionais (29). 

Os dados para a reconstrução da imagem eram reproduzidos por softwares 

com algoritmos específicos, os quais produziam fatias de imagens no plano axial, 

adjacentes ao volume, chamadas inicialmente de tomografia computadorizada axial, 

CAT (29). 

Posteriormente, surge a tomografia computadorizada por fatia múltipla, 

multislice (MSCT), ou tomografia médica, pela incorporação de movimento helicoidal 

sincronizado ou em espiral em que um feixe em forma de leque permitia a aquisição 

de fatias múltiplas, com um tempo de varredura rápido, cobrindo a dentição dentro 

de um a dois minutos, fornecendo um conjunto de dados volumétricos e gerando 

imagens de alta qualidade (29, 30). 

A existência de scanners de TC transportáveis, montados em trailers, 

poderiam ser utilizados como ferramentas de apoio às equipes forenses de 

identificação de vítimas de desastres em massa e levados à campo com esforços 

logísticos menores (30).  

Em 1983, foi demonstrado um método alternativo de produção de imagem, a 

tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), ou CBCT, utilizando 

inicialmente um feixe cônico divergente e, recentemente, um feixe de radiação com 

forma piramidal, permitindo a aquisição mais rápida de dados para uma determinada 

região de interesse (ROI), e menor radiação em relação à TC convencional (29).  

Em 1995, a tecnologia da TCFC surge na Odontologia, sendo efetivamente 

introduzida em 1998, em imaginologia maxilo-facial. A TCFC propunha uma 

mudança de análise da imagem bidimensional para uma abordagem volumétrica, 

tornando-se um instrumento tridimensional cada vez mais importante no que diz 
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respeito à aquisição de dados técnicos (29, 32), além de apresentar resultados mais 

confiáveis em relação às imagens bidimensionais (31).  

Pittayapat et al. (31) fizeram referência ao uso da TCFC em situações de 

desastres, por considerar que se trata de uma tecnologia que estará amplamente 

disponível no futuro. E se os registros PM forem imagens tridimensionais, o desafio, 

nesse contexto, será o de encontrar a documentação AM para a elucidação dos 

casos. 

 

 

2.3.2 Princípios, características e terminologia  

 

 

A TC apresenta inúmeras diferenças em relação à projeção radiográfica 

convencional, principalmente pela ausência de sobreposição de estruturas na região 

de interesse e também por permitir a análise e visualização de pequenas diferenças 

de densidade óssea e de tecidos moles (9). 

Outra vantagem relevante à TC inclui a despreocupação com o 

posicionamento da cabeça do indivíduo. Durante a aquisição de imagens 

radiográficas convencionais, a orientação do objeto a ser radiografado influencia na 

qualidade da imagem e, por isso, o posicionamento do crânio ou do feixe de raios X 

deve ser padronizado (33). Um estudo feito por Tomasi et al (33) avaliou a influência 

do posicionamento de uma mandíbula submetida à TC. Para isso, a mandíbula foi 

tomografada em paralelo e no ângulo de 45º em relação ao plano horizontal, 

comprovando a alta qualidade e confiabilidade das imagens e concluindo que 

imagens provenientes de TC independem da posição do objeto. Em outras palavras, 

a orientação do crânio ou qualquer objeto durante a aquisição dos dados 

volumétricos por meio de TC não afeta a precisão, confiabilidade e qualidade das 

imagens (33, 34). 

A TCFC forneceu um método alternativo, concentrando-se na região de 

cabeça e pescoço, e rápido de produção de imagens para uma determinada ROI. 

Alguns scanners de TCFC podem coletar dados volumétricos completos durante 

meia rotação em torno do objeto em aproximadamente 9 segundos (35). Utilizando 

um detector, que proporciona menos radiação que a TC convencional por meio de 

feixes na forma piramidal, a TCFC fornece imagens múltiplas e planares (29, 36). 
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Quando essas fatias são segmentadas ou empilhadas, subsequentemente, 

obtêm-se uma representação volumétrica da imagem, e o seu tamanho é 

representado pelo campo de visão (FOV) (29). A dimensão vertical do FOV depende 

do tamanho e forma do receptor, e a sua seleção é necessária para restringir a ROI. 

Quanto menor o FOV, maior será a qualidade da imagem. Caso a ROI seja maior 

que o tamanho do FOV, pode ser necessária mais de uma exposição (29). 

Os receptores planos, que recebem a radiação dos emissores nos aparelhos 

de feixe cônico, produzem cubos ou unidades volumétricas de imagem denominadas 

voxels. Quanto menor for as dimensões desses cubos ou voxels, mais unidades são 

necessárias para preencher uma área. Logo, maior será a resolução da imagem 

(36). Por essas características de voxels, a TCFC é capaz de fornecer imagens com 

alta resolução espacial, que varia de 0,4 à 0,125 mm (35). Segundo o estudo de 

Fourie et al (36), imagens com voxel de 0,3 mm são mais confiáveis do que aquelas 

realizadas com voxel de 0,4 mm. Embora ambas as dimensões utilizadas em sua 

pesquisa tenham obtido resultados significativos, concluíram que o tamanho do 

voxel influencia diretamente na precisão de medidas (36). 

De forma semelhante às radiografias, quanto mais denso for um objeto, 

menor será a quantidade de radiação a ultrapassá-lo, resultando em voxels de 

diferentes tons de cinza ou diferentes densidades, as quais são medidas em uma 

unidade denominada Unidade de Hounsfield (HU). De acordo com essa escala, 

-1000 HU equivale ao valor do ar; 0 HU ao valor da água; + 1000 HU ao valor de 

ossos densos (29). 

 Posterior à aquisição dos dados, imagens bidimensionais com mais de um 

milhão de pixels são processadas para a formação de uma imagem volumétrica, por 

meio de algoritmo computacional (29), e exportadas no formato DICOM, permitindo 

sua visualização em programas de computador (32, 37). 

Os softwares disponíveis atualmente foram desenvolvidos para análise e 

medição das imagens tridimensionais, por fornecerem ferramentas capazes de 

manipular os diferentes planos espaciais como o axial, sagital e coronal, além de 

possibilitar movimentos de rotação, translação e o uso do zoom, dentre outras 

funções, como transparência de imagens (37).  

Dados volumétricos podem ser segmentados com o propósito de fornecer 

imagens planares bidimensionais não axiais por meio da reconstrução multiplanar 

(MPR) (29). A função MPR pode indicar a localização precisa de estruturas 
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anatômicas, sem o problema da sobreposição de estruturas, visto em 

telerradiografias convencionais (35), levando à maior precisão de medidas sem 

distorção de imagem (32). Gaia et al (37) realizaram medidas lineares em pontos 

pré-determinados utilizando a função MPR. O software usado calculava 

automaticamente a menor distância entre os dois pontos de referência, além de 

outras medidas como ângulos e área (37). 

A função MPR curved fornece a simulação de uma panorâmica, porém sem 

distorções (29).  

A radiografia convencional faz o registro dos raios X, projetando a imagem de 

um elemento tridimensional ao sensibilizar o filme radiográfico (Figura 4.4). Por 

analogia é possível simular radiografias bidimensionais utilizando dados 

volumétricos de TC (38).  

Outras técnicas permitem a visualização de dados volumétricos por meio da 

projeção seletiva de voxels contidas em um determinado volume. A visualização em 

projeção da máxima intensidade (MIP) ocorre por avaliação de cada valor de 

densidade de voxels, projetando apenas aqueles de maior valor em uma única 

imagem (29) (Figura 4.4). A MIP proporciona imagens de natureza semelhante às 

radiografias comuns, o que permite a comparação de estruturas anatômicas para 

fins forenses (30). 
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2.4 ANÁLISE COMPARATIVA FORENSE 

 

 

2.4.1 Princípios do método e aplicabilidade  

 

 

A identificação humana é o ato primordial dentro do processo de PM, pois 

representa a constatação formal da morte (2). Independente do local ou causa da 

morte, um conjunto de procedimentos diversos são executados para que a 

identidade do indivíduo possa ser revelada o quanto antes (1). 

O método comparativo odontológico é reconhecido cientificamente como 

método primário de identificação humana (5), pois a dentição de um indivíduo é 

capaz de oferecer uma combinação única de dentes cariados, perdidos ou 

obturados (23). A quantidade de informações anatômicas contidas em uma imagem 

radiográfica é exclusiva, de acordo com Pretty e Sweet (16), além de ser uma 

técnica de fácil execução, baixo custo e comprovadamente eficaz (8). 

Para que o método comparativo possa ser aplicado, é necessário existir uma 

documentação AM adequada (3). No estudo de Sweet (4), o autor defende que o 

método comparativo odontológico comprova que o corpo encontrado é o da pessoa 

desaparecida com alto grau de confiabilidade e, se as discrepâncias forem 

inexplicáveis, não há como ser o mesmo indivíduo. Isso o torna o método científico 

mais eficiente e com o melhor custo (4). 

Ao contrário da análise por impressões digitais, o método comparativo 

odontológico baseado em imagens não tem um número padrão de pontos 

convergentes de similaridade para que se possa identificar positivamente ou excluir 

um indivíduo (23).  

Sendo assim, de acordo com Pretty e Pretty (39), a precisão do exame 

comparativo e a sua veracidade estão diretamente relacionados à qualificação do 

cirurgião-dentista no processo de identificação, ou seja, profissionais especialistas 

na área de Odontologia Legal são mais aptos a produzirem resultados confiáveis e 

laudos periciais mais qualificados, por utilizarem métodos científicos já testados, 

validados e publicados, com taxas de erro conhecidas (26, 39, 40). 

Segundo Wood (40), a obtenção de bons resultados na comparação de 

imagens AM e PM se deve às premissas básicas do exame forense: análise da 
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qualidade das imagens AM; obtenção de radiografias PM com geometria e 

exposição semelhantes às AM; aplicação do método de comparação visual 

odontológico, buscando pontos de coincidência e os discordantes; conclusão - se o 

material examinado permite a identificação positiva ou negativa. 

Com o rápido avanço da tecnologia de imagens e softwares, radiografias 

digitais puderam ser armazenadas em computadores e manipuladas por meio de 

diversos programas (41, 42). 

Bowers e Johansen (42) escreveram um protocolo para comparação métrica 

e morfológica forense utilizando tecnologia digital, o que permitiu um controle técnico 

sobre a qualidade da imagem. Utilizaram o software Adobe Photoshop 5.0 para 

realizar medições e sobreposições das características anatômicas, revelando ser 

uma ferramenta útil em casos que envolvam a identificação pelo método 

comparativo odontológico. 

Adibi et al. (43) afirmaram a eficiência e importância das radiografias ao longo 

dos anos. Porém, com a introdução da TCFC na Odontologia, a qualidade da 

imagem tridimensional apresentou-se superior às radiografias convencionais e às 

MSCT. 

A TC também foi utilizada no estudo de Reichs (44) para fins de identificação, 

analisando as características dos seios frontais, como tamanho, forma e simetria. As 

imagens segmentadas resultantes da TC permitiram comparações múltiplas da 

cavidade dos seios em diferentes níveis, já que as imagens tridimensionais não 

permitem sobreposição de imagens. 

Considerando a análise visual dos arcos dentários como padrão-ouro para a 

produção de registros odontológicos post mortem, Kirchhoff et al. (45) compararam a 

possibilidade de reproduzir tais registros em dez crânios pelo método da TC. A 

grande vantagem da técnica de TC é a produção de imagens tridimensionais PM 

que permitem a reprodução de direção e incidência dos raios X da imagem AM. 

Porém, a sobreposição de dentes e a presença de artefatos podem levar à erros de 

interpretação e afirmam que existem poucos estudos a respeito do uso de TC para a 

identificação forense. Os resultados apontaram que 2,9% das restaurações não 

foram localizadas e 64% foram falso positivos. Concluem, portanto, que a TC deve 

ser utilizada apenas em casos individuais.  

Em estudo recente, Trochesset et al. (7) realizaram um piloto para fins de 

identificação por meio de TCFC. Embora, historicamente, a maioria das 
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identificaçãoes utilizam como documentação PM as imagens bidimensionais, a 

TCFC comprovou benefícios como rapidez no tempo de aquisição de dados, alta 

qualidade da imagem e a facilidade em compará-la com radiografias de rotina. 

Porém, os autores afirmam a ausência de relatos publicados na literatura, até o 

momento, sobre o uso da TCFC para comparação odontológica forense (7). 

 

 

2.4.2 Pessoas desaparecidas 

 

 

O desaparecimento de pessoas, de forma geral, representa um problema de 

ordem social, por estar direta ou indiretamente relacionado à violência doméstica e 

urbana, conflitos armados ou acidentes (46). 

Muitas pessoas desaparecidas são encontradas mortas e, posteriormente, 

são enterradas sem uma identidade presumida em cemitérios públicos, como mostra 

o site da Prefeitura do Município de São Paulo (47).(Figura 2.1). Uma busca 

realizada neste site, em Janeiro de 2016, mostra uma lista de pessoas falecidas 

fornecida semanalmente pelos órgãos da Secretaria de Segurança Pública (Instituto 

Médico Legal e Serviço de Verificação de Óbitos) ao Serviço Funerário do Município 

de São Paulo. Os dados são publicados todos os sábados no Diário Oficial, desde 

Abril de 2014 (47). 

Devido à demanda exigida pelos números estarrecedores de desaparecidos, 

governos estaduais criaram programas que se consolidaram como um instrumento 

de aproximação entre Estado e sociedade, como o Programa Localização e 

Identificação de Desaparecidos (PLID), criado pelo Ministério Público de vários 

estados no Brasil (48) (Figura 2.2). 

Em Janeiro de 2014, por meio de uma ferramenta normativa da Lei nº 

15.292/14, o Estado de São Paulo instituiu a Política Estadual de Busca de Pessoas 

Desaparecidas. Tem como objetivo, de acordo com o Artigo 2º, a procura e a 

localização de todas as pessoas que desaparecem por qualquer circunstância 

anormal. Essa normativa trouxe contribuições importantíssimas para a solução 

dessa problemática do desaparecimento de pessoas (49). 
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Figura 2.1 – Lista de óbitos fornecida ao Serviço Funerário do Município de São Paulo. Disponível em 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/servico_funerario/falecidos/in

dex.php?p=172214  

  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/servico_funerario/falecidos/index.php?p=172214
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/servico_funerario/falecidos/index.php?p=172214
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Figura 2.2 – Estatística sobre desaparecidos informada pelo PLID. Disponível em 

http://plid.mprj.mp.br/plid/estatistica.php 

 

 

  

http://plid.mprj.mp.br/plid/estatistica.php
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3 PROPOSIÇÃO E HIPÓTESES 

 

 

3.1 PROPOSIÇÃO 

 

 

Elaborar um protocolo que possibilite a reprodução de radiografias 

convencionais a partir de tomografias computadorizadas de feixe cônico com 

finalidade de identificação humana e verificar sua eficácia e confiabilidade. 

 

 

3.2 HIPÓTESES 

 

 

1) Verificar a possibilidade de reproduzir imagens semelhantes às radiografias 

periapicais a partir de tomografia, usando software de imagem; 

2) Analisar se as imagens reproduzidas a partir de tomografias podem contemplar 

as possíveis alterações de angulação das radiografias convencionais; 

3) Verificar se as imagens derivadas das tomografias podem permitir uma 

identificação segura e confiável do indivíduo; 

4) Testar se a metodologia proposta é confiável e apresenta concordância intra e 

interexaminador. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

4.1 MATERIAL 

 

 

4.1.1 Tomografias 

 

 

 Aparelho tomográfico computadorizado de feixe cônico da marca J. Morita 

MFG CORP, modelo Veraviewepocs 3D – R100, Kyoto Japan; 75 Kv – 

5mA. 

 Software I-Dixel 3D – acompanha o aparelho tomográfico. 

 DICOMs de tomografias computadorizadas de feixe cônico com 0,125mm 

de voxel e FOV de 80x80 mm. 

 Disco rígido portátil da marca Seagate – 500 GB 

 Tripé padrão para câmera fotográfica. 

  Posicionador de crânios de acrílico (25). 

  Câmera fotográfica Sony, modelo Cyber-shot DSC- H10. Sony 

Corporation-2008. 

 Régua milimetrada.  

 

 

4.1.2 Radiografias 

 

 

1.  Posicionador de crânios de acrílico (25).  

2.  Tripé padrão para câmera fotográfica. 

3. Aparelho de RX da marca Yoshida Kaycor, modelo X-70S, 70KVp – 15mA, 

Tókio. 

4.  Posicionador clínico ou suporte para filmes radiográficos periapicais para 

a técnica do paralelismo.  

5. Sensor digital intraoral. 
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6. Scanner para leitura de imagens periapicais digitais  

7. Escala angular tipo goniômetro. 

 

 

4.1.3 Softwares 

 

 

1. Software para visualização e manipulação de arquivos em formato 

DICOM- OsiriX, versão 5.7 – 32 Bit. 

2. Software para visualização, manipulação e sobreposição de imagens - 

Adobe Photoshop CC 2015. 

3.  Software WinID3 (Copyright © 2013 James McGivney, DMD), disponível 

em http://www.abfo.org/winid/. 

  

http://www.abfo.org/winid/
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4.2 MÉTODO 

 

 

4.2.1 Adequação à Ética em Pesquisa  

 

 

4.2.1.1 Amostra  

 

 

A amostra utilizada nessa pesquisa foi composta por vinte crânios humanos 

pertencentes ao acervo do Laboratório de Antropologia e Odontologia Forense 

(OFLAB) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP). 

Dados e informações sobre sexo, idade e ancestralidade da amostra foram 

considerados irrelevantes para o presente estudo. A autorização para a utilização do 

material humano foi concedida pelo coordenador do Laboratório, Prof. Dr. Rodolfo 

Francisco Haltenhoff Melani (Anexo A). 

 

 

 Critérios de inclusão da amostra 

Crânios com um ou mais elementos dentários em pelo menos três 

hemiarcos de maxila ou mandíbula. 

 

 Critério de exclusão da amostra  

Crânios edêntulos. 
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4.2.1.2 Riscos 

 

 

Os riscos são mínimos. O material humano foi manipulado com uso de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) para evitar riscos aos operadores e 

deterioração do acervo. Os posicionadores de filmes periapicais foram usados 

exclusivamente nos crânios da pesquisa sendo descartados após o uso. Os 

sensores periapicais e outros equipamentos de uso clínico cotidiano foram 

recobertos com filmes plásticos para evitar contaminação dos usuários.  

A aquisição das radiografias e tomografias seguiram os protocolos ideais para 

garantir a segurança da equipe. 

 

 

4.2.1.3 Comitê de Ética em Pesquisa  

 

 

Após análise, o Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP aprovou a projeto, 

em 20/05/2015, sob número de protocolo 43751115.6.0000.0075 (Anexo B). 
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4.2.2 Simulação de exames periciais por meio de comparação de radiografias 

periapicais com tomografias de feixe cônico para identificação humana 

 

 

Para essa pesquisa, dividiu-se a metodologia em três etapas que simulam 

exames periciais para comparação de imagens com finalidade de identificação 

humana: a produção de material PM por meio da TCFC; a produção de registros 

AM, representados pelas radiografias periapicais e a análise comparativa. 

 

 

4.2.2.1 Produção de material post mortem 

 

 

Os crânios foram numerados de 1 a 20 pelo primeiro observador e 

submetidos à TCFC. Cada crânio foi adequadamente disposto sobre o posicionador 

para crânios secos (25), para obtenção de imagens extra-bucais, e ajustado em 

normas cefalométricas no aparelho de tomografia, com auxílio das luzes de 

referência emitidas pelo equipamento. As normas cefalométricas compreendem o 

plano de Frankfurt, paralelo ao solo, e o plano sagital médio, perpendicular ao solo 

(Figura 4.1-A e B).  

Para o exame tomográfico foi utilizada uma exposição única de FOV 80X80 

mm. Por se tratar de um crânio sem tecidos moles, o equipamento foi ajustado para 

uma tensão de 75 kV e 5 mA (Figura 4.1-C). Previamente ao início da aquisição das 

imagens tomográficas, o aparelho realiza o chamado Scout,, que proporciona uma 

pré-visualização, auxiliando no ajuste manual da região de interesse (Figura 4.1-D). 

As imagens em formato DICOM foram obtidas pelo software do tomógrafo I-

Dixel 3D e salvas em disco rígido portátil. 

As imagens resultantes foram abertas em software leitor de DICOMs Osirix®. 

A visualização 3D – Curved MPR, com função MIP acionada em 10 mm, foi 

selecionada para produzir uma imagem panorâmica com objetivo de criar um 

odontograma PM completo dos crânios (Figura 4.1-E). 

Os odontogramas foram inseridos no software WinID®, capaz de relacionar 

bancos de dados PM e AM, apontando as prováveis coincidências, com o intuito de 

direcionar a análise pericial. 
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Figura 4.1 - Crânio estabilizado pelo posicionador sobre o tripé fotográgico (A); guias 
laser projetadas pelo equipamento (B); configuração do tomógrafo (C); 
Scout para seleção da ROI (D) e reconstrução 3D curved MPR utilizando a 
MIP (E) 
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4.2.2.2 Produção de material ante mortem 

 

 

A simulação de apresentação de registros AM foi realizada por meio da 

aquisição de radiografias periapicais digitais pelo segundo observador. Uma lista 

contendo três regiões nos arcos dentários foram selecionadas e radiografadas. Em 

cada crânio um erro de posicionamento foi realizado propositalmente para 

representar as falhas técnicas comuns cometidas pelos profissionais no dia a dia.  

A randomização foi realizada para que, posteriormente, o primeiro observador 

pudesse conduzir as análises sem o conhecimento dos erros, simulando o que 

ocorre no ato pericial real.  

 

 

4.2.2.2.1 Randomização 

 

 

A lista de crânios numerados de 1 a 20 foi inserida no site Random.org por 

um segundo observador, que os exportou em uma ordem aleatória. Para cada 

número da lista randomizada foi atribuído uma letra, seguindo a ordem alfabética.  

A região e o erro correspondente foram previamente atribuídos, seguindo a 

classificação alfabética: as regiões ou hemiarcos selecionados em cada crânio 

seguiram a ordem 1, 2 e 3 no sentido horário. A alteração da angulação foi 

padronizada em um desvio de 10 graus em quatro direções, distribuídas da seguinte 

forma: 1- Mesial; 2- Distal; 3- Acima e 4- Abaixo. O crânio A teria um erro de 10 

graus para Mesial na região 1, o crânio B para Distal na região 2, e assim 

sucessivamente. 

Dessa forma, foi produzida uma lista final contendo uma ordem aleatória dos 

crânios, das regiões radiografadas e das alterações de posicionamento. 

A randomização foi realizada pelo segundo examinador e os resultados foram 

organizados em um quadro para mostrar como os números dos crânios se 

correlacionaram com as letras (Quadro 4.1). 
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Crânio 
OFLAB 

Ordem 
Randomizada 

Letra 
Correspondente 

RX com 
erro 

1 19 S 1 

2 6 F 3 

3 1 A 1 

4 16 P 1 

5 9 I 3 

6 2 B 2 

7 7 G 1 

8 8 H 2 

9 13 M 1 

10 17 Q 2 

11 18 R 3 

12 14 N 2 

13 20 T 2 

14 12 L 1 

15 15 O 3 

16 10 J 1 

17 4 D 1 

18 11 K 2 

19 3 C 3 

20 5 E 2 

Quadro 4.1 - Randomização dos crânios de 1 a 20. Cada número corresponde a uma letra do 
alfabeto, em ordem crescente e de forma aleatória. O erro de posicionamento 
também foi randomizado entre as radiografias de 1 a 3 
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4.2.2.2.2 Obtenção de radiografias periapicais 

 

 

Os crânios foram suportados pelo posicionador de acrílico e, para cada uma 

das regiões selecionadas, um sensor digital de radiografias periapicais foi utilizado 

pelo segundo examinador para a execução da técnica do paralelismo, com auxílio 

de posicionadores radiográficos clínicos (Figura 4.2-A). 

O aparelho de raios X foi ajustado para um tempo de exposição de 0,25 

segundos (Figura 4.2-B e C) e o goniômetro foi utilizado para mensurar os 10 graus 

de erro na direção desejada. Uma linha referencial presente no goniômetro foi 

posicionada sobre o suporte de radiografias, e a peça de referência de angulação do 

aparelho orientou o posicionamento do cone de raios X (Figura 4.2-D). 

 

 

Figura 4. 2 - Crânio estabilizado pelo posicionador de acrílico (A); aparelho de RX (B); tempo de    

exposição de 0,25 segundos (C) e erro de 10º padronizado pelo goniômetro (D) 
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4.2.2.2.3 Preparo das imagens radiográficas AM pelo segundo observador 

 

 

Com intuito de evitar varáveis indesejáveis em relação à seleção, marcação e 

mensuração dos pontos nas radiografias, o segundo observador foi responsável por 

selecioná-los e marcá-los, produzindo uma tabela com os valores de distâncias (L1 e 

L2), ângulos e proporções para cada imagem AM. Essa mesma tabela foi utilizada 

como referência posteriormente pelo primeiro observador, ao tentar reproduzir os 

mesmos valores nas TCFC. O uso dos mesmos pontos de referência permitiu que os 

resultados entre os examinadores fossem passíveis de uma comparação objetiva e 

os dados estatísticos quantitativos pudessem ser confrontados. 

Para permitir melhor visualização das estruturas, filtros do Photoshop foram 

empregados. Foi utilizado nesse estudo o filtro de nitidez encontrado em: Filtros> 

Tornar Nítido> Máscara de nitidez (Figura 4.6-a e b). Por experimentação, os níveis 

utilizados foram de 181% de intensidade, 4,4 pixels de raio e 3 níveis de limiar.  

Utilizando como referência a largura de 4 cm da radiografia, é possível alterar 

a unidade de escala da imagem, com o objetivo de adequação das medidas. Para tal 

procedimento, deve-se fazer uma medida linear do tamanho do filme, utilizando a 

ferramenta “régua”, e acessar o menu disponível em: Imagem> Análise> Definir 

escala de medida> Personalizar. Uma vez aberto o menu, deve-se inserir o valor 

obtido em pixels e informar que este é equivalente à 4 unidades de centímetros 

(Figura 4.6-c e d). A partir desta adequação, as medidas obtidas com a ferramenta 

“régua” foram lidas na unidade informada. 

Em cada radiografia, três pontos de referência anatômicos foram 

selecionados e evidenciados nas periapicais, utilizando uma nova camada do 

Photoshop CC 2015, e demarcados com auxílio da ferramenta denominada “pincel”. 

As distâncias lineares entre os pontos de referência nas radiografias foram 

mensuradas, sendo que a maior distância foi chamada de L1 e a menor de L2. O 

ângulo formado entre L1 e L2 foi indicado pela ferramenta “ângulo” do Photoshop, 

após definida a escala padrão (Figura 4.3-A e B). Os valores foram exportados para 

uma planilha do Microsoft Excel onde foi possível programar o cálculo da relação 

entre a menor e a maior distância, ou seja, a proporção (P) entre as distâncias 

(L2/L1) em porcentagem (Quadro 5.1). 
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Por fim, as radiografias periapicais e a planilha de medidas, preparadas pelo 

segundo observador, foram concedidas ao primeiro observador. Os registros das 

radiografias AM foram inseridos no programa WinID, que retornou os resultados de 

maior compatibilidade para cada grupo de dados AM e PM, nomeando os indivíduos 

ou suspeitos mais prováveis na ordem de maior para menor coincidência de 

informações de seus odontogramas. Essa similaridade de dados é possível devido à 

ferramenta “Best Match” presente no programa (Quadro 4.2). 

 

 

Crânio 

 

1º Suspeito 

 

2º Suspeito 

 

3º Suspeito 

 

Similaridade de 
dados 

1 S J H + 

2 J H D - 

3 A J Q + 

4 J P Q + 

5 E S G - 

6 B D H + 

7 E J Q - 

8 H J Q + 

9 M O E + 

10 J Q O + 

11 O D A - 

12 P N B + 

13 M O T + 

14 K L D + 

15 M D O + 

16 J D B + 

17 D N H + 

18 J B O - 

19 B C J + 

20 E H Q + 

Quadro 4.2 – Resultado do confronto entre os dados PM e AM inseridos no software WinID pelo 
primeiro observador. O 1º, 2º e 3º suspeitos representam os indivíduos mais prováveis 
de acordo com a similaridade de dados nos registros, evidenciado aqui como 
similaridade existente (+) e ausente (-) 
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4.2.2.3 Análise das imagens tomográficas PM pelo primeiro observador 

 

 

Na função 3D MPR do software Osirix®, a região de interesse (ROI) foi 

localizada na janela axial das tomografias. Marcadores foram posicionados 

demarcando os pontos conhecidos após a escala ser definida para adequação de 

medidas. Ainda na imagem axial, o plano sagital, que no programa Osirix é 

representado por uma linha de cor amarela, foi manipulado para incluir a região de 

interesse, e a função MIP foi ajustada para uma espessura que compreendesse toda 

a região anatômica registrada na radiografia periapical que se objetiva replicar.  

Enquanto a radiografia convencional faz uma projeção direta da imagem 

bidimensional de um objeto ao sensibilizar o filme, a MIP faz a representação gráfica 

ou projeção linear dos voxels de maior densidade presentes nas várias fatias 

contidas dentro da espessura determinada. A imagem final representa a resultante 

da projeção de pontos volumétricos feito pela MIP (Figura 4.4). 

Os planos sagital e axial (linha roxa) são visível nas janelas axial e coronal. 

Manipulando suas posições, é possível alterar a perspectiva que o observador tem 

da imagem sagital nas direções horizontal e vertical, simulando a incidência 

radiográfica em diferentes orientações (Figura 4.5). Os planos devem ser 

movimentados até que a angulação e a proporção das distâncias entre os pontos 

marcados na imagem radiográfica sejam replicadas na tomografia.  

Como a tomografia não sofre distorções ou outros fenômenos dimensionais 

(34) fica, portanto, limitado o uso das medidas lineares como parâmetro. Logo, os 

valores de angulação e proporção, já mensurados nas radiografias e tabulados pelo 

segundo examinador, são utilizados como referência (Figura 4.3-B).  
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Buscou-se, então, alcançar o valor mais próximo do ângulo na tomografia, 

manuseando os planos espaciais, o qual foi evidenciado pela ferramenta “ângulo” do 

Osirix (Figura 4.3-C). 

Seguindo a mesma metodologia aplicada às radiografias, as distâncias 

lineares L1 e L2 foram mensuradas, os resultados foram registrados em planilha do 

Excel e a proporção (P) foi calculada pela relação L2/L1, sendo o L1 maior que o L2 

(Quadro 5.3).  

Uma captura de tela foi realizada para exportar a imagem tomográfica para o 

Photoshop, deixando evidente uma reta linear de 4 cm próxima às estruturas que se 

pretende utilizar na sobreposição (Figura 4.3-D), pois os softwares editores de 

imagens têm referências em pixels. Tal manobra tem a finalidade de adequação da 

escala em mm, uma vez sabido que a radiografia periapical tem dimensão de 4x3 

cm. 

 

 

4.2.2.4 Análise comparativa 

 

 

A análise comparativa de dados odontológicos consiste em replicar um exame 

AM em um corpo que se estuda. O método comparativo foi realizado por meio da 

sobreposição das imagens PM e AM. 

 

 

4.2.2.4.1 Sobreposição das imagens 

 

 

As capturas de imagens das tomografias foram importadas pelo programa 

Photoshop® e adicionadas em nova camada sobreposta ao arquivo da radiografia 

correspondente.  

Utilizando-se as ferramentas disponíveis, o primeiro passo foi editar a escala 

da imagem capturada sobre a radiografia. Isso é feito pela manipulação do tamanho 

da imagem até que a medida de 4 cm na tomografia seja equivalente à maior largura 

da radiografia (Figura 4.6-c e d). 
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Com o tamanho equivalente, as estruturas de interesse são selecionadas pela 

ferramenta “laço magnético” e exportadas em uma nova camada, contendo apenas 

o conteúdo recortado (Figura 4.6-e a g). 

Posicionando a imagem recortada sobre a radiografia, pode-se manipular a 

escala na tentativa de sobreposição das imagens para estabelecer o grau de 

similaridade. Uma vez que as alterações dimensionais da radiografia ocorrem em 

uma direção específica, a imagem da tomografia pode ser manipulada nas direções 

vertical e horizontal, e serem rotacionadas no sentido horário e anti-horário de 

maneira independente (Figura 4.6-h), permitindo a sobreposição sem alterar a 

proporção e o conteúdo da informação a ser comparada (23). Alterando o “equilíbrio 

de cores” e “opacidade” das seleções recortadas, pode-se observar a semelhança 

entre os exames (Figura 4.3-E e F). 

 

 

4.2.3 Análise inter e intraexaminador 

 

 

O primeiro observador fez sua análise “às cegas”, ou seja, sem o 

conhecimento prévio de quais radiografias pertenciam a qual crânio e quais das 

imagens radiográficas continham erros de incidência, simulando o que ocorre em 

exames periciais. 

Na análise interexaminador, o segundo observador foi avaliado pela 

capacidade de reproduzir imagens radiográficas nas TC e se estas seriam passíveis 

de sobreposição. 

Para que fosse possível a análise da correlação entre os examinadores, o 

segundo observador utilizou dez tomografias dos crânios de A a J e selecionou 

apenas uma das três radiografias correspondentes à estas na seguinte ordem: 

TCFC do crânio A foi analisada junto a sua respectiva radiografia 1, do crânio B com 

a radiografia 2, do crânio C com a radiografia 3, do crânio D com a radiografia 1 e do 

crânio E com a radiografia 2. Assim, os exames das radiografias de A a E conteriam 

erros. 

De F a J também foram selecionadas as radiografias, iniciando por: TCFC do 

crânio F analisada junto à radiografia 1, do crânio G com a 2, do crânio H com 3, do 

crânio I com 2 e do crânio J com 1. Estas não continham erros de posicionamento.  
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Para a análise intraexaminador, as mesmas imagens de A a J foram repetidas 

pelo primeiro observador e comparadas à sua primeira análise. 

Os valores de referência (L1 e L2, Ângulo e Proporção) obtidos com os 

exames foram registrados em planilhas do Excel (Quadro 5.5). 

 

 

4.2.4 Análise estatística 

 

 

Concluída as análises do primeiro e segundo observadores e finalizadas as 

tabelas de resultados, a análise estatística foi realizada para checar o grau de 

similaridade entre os resultados e se houve concordância entre os examinadores. 

A estatística descritiva foi inicialmente feita para todas as variáveis estudadas 

(L1, L2, Ângulo e Proporção) apresentando o número de observações, a média, o 

desvio padrão e os valores mínimos e máximos. 

Para verificar a diferença entre as marcações de cada grupo de variáveis nas 

radiografias e nas simulações em tomografias foram aplicados os indicadores de 

coeficiente de variação. A diferença de médias também foi calculada, utilizando o 

teste t pareado e o coeficiente de correlação de Pearson. 

Para comparar a eficácia dos examinadores em relação à reprodução das 

imagens com erros e sem erros e o grau de concordância entre eles foi realizada a 

estatística para análise intra e interexaminador. 

O programa estatístico utilizado foi o MedCalc 15 e o nível de significância 

considerado foi de 95%.  
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Figura 4.3 - Pontos selecionados na radiografia utilizando ferramenta do 
Photoshop (A e B); distância linear entre os pontos selecionados 
na tomografia após adequação da escala (C e D) e sobreposição 
das imagens radiográfica e tomográfica (E e F) 

 

 

Figura 4.4 – Simulação da imagem radiográfica por meio da 
ferramenta MIP 
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Figura 4.5 – Manipulação dos planos espaciais, buscando a reprodução da geometria de incidência 
da radiografia, evidenciada pelo relacionamento dos pontos selecionados na MIP 
sagital. Notam-se os efeitos da alteração da incidência no sentido vertical para cima ou 
para baixo (b e c); e incidência horizontal para mesial e distal (d e e) 
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Figura 4.6 – Utilização da ferramenta do Photoshop “Máscara de nitidez” para melhor visualização 
da imagem (a e b); adequação da escala (c e d); utilização do “Laço magnético” e 
recorte das estruturas de interesse (e e f); região recortada e exportada para uma nova 
camada do Photoshop (g) e a sobreposição da imagem tomográfica na radiografia 
original (h)  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 PRODUÇÃO E TABULAÇÃO DOS DADOS QUANTITATIVOS 

 

 

As variáveis do estudo, L1, L2, A e P, geraram dados numéricos os quais 

foram tabulados para as sessenta radiografias trabalhadas pelo segundo observador 

(Quadro 5.1). De posse dessas imagens, o primeiro examinador elaborou o 

odontograma AM no programa WinID, viabilizando uma lista de compatibilidades e 

prováveis suspeitos (Quadro 4.2), indicando se havia ou não similaridades em cada 

um dos registros PM. 

As mesmas variáveis foram usadas para a análise das tomografias, 

produzindo mais resultados numéricos, organizados em planilhas do Excel (Quadro 

5.2). 

A análise inter e intraexaminador foi realizada em seguida, utilizando-se as 

imagens de A a J e os resultados tabulados (Quadro 5.3). 
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RX local 
L1 

(cm)  
L2 

(cm) A (˚) P (%)  
 

RX local 
L1 

(cm)  
L2 

(cm) A (˚) P (%) 

  1 1,23 0,68 125 55,28 
 

  1 1,38 0,59 164 42,75 

A 2 2,26 1,06 83 46,90 
 

K 2 1,89 0,59 104 31,22 

  3 1,53 0,93 145 60,78 
 

  3 2,57 1,21 168 47,08 

  1 1,79 1,52 166 84,92 
 

  1 1,03 0,68 139 66,02 

B 2 1,7 0,66 129 38,82 
 

L 2 2,19 0,6 121 27,40 

  3 1,69 0,67 145 39,64 
 

  3 2,3 0,57 165 24,78 

  1 0,66 0,48 127 72,73 
 

  1 2,89 2,84 26 98,27 

C 2 0,87 0,79 129 90,80 
 

M 2 1,78 1,14 164 64,04 

  3 3,91 2,25 53,7 57,54 
 

  3 1,72 1,48 124 86,05 

  1 1,56 1,5 95,9 96,15 
 

  1 3,2 0,67 111 20,94 

D 2 0,82 0,53 144 64,63 
 

N 2 2,32 1,19 132 51,29 

  3 3,35 2,32 63,9 69,25 
 

  3 2,82 2,04 59 72,34 

  1 2,68 2,18 61,8 81,34 
 

  1 1,33 0,85 102 63,91 

E 2 2,46 2,41 77,6 97,97 
 

O 2 1,54 0,6 167 38,96 

  3 2,66 2,19 64,2 82,33 
 

  3 1,78 1,71 66,8 96,07 

  1 0,95 0,47 151 49,47 
 

  1 2,68 0,87 126 32,46 

F 2 3,12 2,88 41 92,31 
 

P 2 1,82 0,72 163 39,56 

  3 1,38 1,31 157 94,93 
 

  3 3,04 1,22 105 40,13 

  1 1,13 1,04 176 92,04 
 

  1 1,3 0,8 179 61,54 

G 2 1,82 0,89 160 48,90 
 

Q 2 1,21 0,94 158 77,69 

  3 2,86 0,68 152 23,78 
 

  3 2,46 0,94 90 38,21 

  1 0,91 0,7 152 76,92 
 

  1 1,08 0,78 110 72,22 

H 2 1,15 0,91 144 79,13 
 

R 2 1,08 0,26 105 24,07 

  3 2,12 1,62 127 76,42 
 

  3 1,05 0,55 161 52,38 

  1 1,22 0,37 164 30,33 
 

  1 1,86 0,6 174 32,26 

I 2 0,82 0,68 175 82,93 
 

S 2 2,53 0,38 103 15,02 

  3 1,45 1,42 143 97,93 
 

  3 1,1 0,59 170 53,64 

  1 2,7 0,74 148 27,41 
 

  1 1,74 0,4 119 22,99 

J 2 1,11 1,02 107 91,89 
 

T 2 0,73 0,69 133 94,52 

  3 1,41 0,43 130 30,50 
 

  3 1,1 0,92 166 83,64 
 
Quadro 5.1 – Mensurações realizadas nas radiografias AM pelo segundo observador, sendo L1 a 

maior e L2 a menor distância linear entre os pontos de referência; A o ângulo entre L1 
e L2 e P a proporção entre L2 e L1 (L2/L1) 
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RX Região 
L1 

(cm)  
L2 

(cm) A (˚) P (%)  
 

RX Região 
L1 

(cm)  
L2 

(cm) A (˚) P  (%)  

  1 1,11 0,64 125 57,66 
 

  1 1,39 0,56 164 40,29 

A 2 2,18 0,97 88,3 44,50 
 

K 2 1,9 0,58 104 30,53 

  3 1,32 0,85 145 64,39 
 

  3 2,28 1,02 167 44,74 

  1 1,74 1,5 169 86,21 
 

  1 0,93 0,58 138 62,37 

B 2 1,6 0,68 130 42,50 
 

L 2 2,02 0,61 121 30,20 

  3 1,5 0,64 144 42,67 
 

  3 2,23 0,51 164 23,27 

  1 0,5 0,36 129 72,00 
 

  1 2,66 2,62 26 98,50 

C 2 0,78 0,7 128 89,74 
 

M 2 1,52 1 164 65,79 

  3 3,69 2,19 55 59,35 
 

  3 1,7 1,46 125 85,88 

  1 1,39 1,3 98,2 93,06 
 

  1 3,01 0,61 111 20,27 

D 2 0,78 0,56 144 71,79 
 

N 2 2,16 1,2 131 55,56 

  3 3,2 2,23 64 69,69 
 

  3 2,45 1,88 61 76,73 

  1 2,34 2,06 61 88,03 
 

  1 1,22 0,77 105 63,11 

E 2 2,5 2,3 75 92,00 
 

O 2 1,31 0,54 166 41,22 

  3 2,73 2,16 60 79,12 
 

  3 1,56 1,5 67 96,15 

  1 0,8 0,34 153 42,50 
 

  1 2,46 0,8 126 32,52 

F 2 2,95 2,73 44 92,54 
 

P 2 1,78 0,69 163 38,76 

  3 1,29 1,19 153 92,25 
 

  3 2,7 1,12 105 41,48 

  1 1,03 0,93 170 90,29 
 

  1 1,28 0,77 178 60,16 

G 2 1,59 0,88 160 55,35 
 

Q 2 1,1 0,82 160 74,55 

  3 2,73 0,68 150 24,91 
 

  3 2,28 0,85 91 37,28 

  1 0,91 0,68 149 74,73 
 

  1 1,01 0,73 111 72,28 

H 2 1,08 0,85 147 78,70 
 

R 2 0,96 0,25 106 26,04 

  3 2,03 1,58 127 77,83 
 

  3 0,94 0,49 161 52,13 

  1 1,07 0,39 163 36,45 
 

  1 1,67 0,58 175 34,73 

I 2 0,72 0,6 176 83,33 
 

S 2 2,27 0,37 104 16,30 

  3 1,39 1,33 144 95,68 
 

  3 1,08 0,58 170 53,70 

  1 2,38 0,66 147 27,73 
 

  1 1,76 0,38 117 21,59 

J 2 1,06 0,91 107 85,85 
 

T 2 0,68 0,64 131 94,12 

  3 1,31 0,42 133 32,06 
 

  3 1,02 0,85 164 83,33 
 

Quadro 5.2 – Mensurações realizadas nas TCFC pelo primeiro observador, sendo L1 a maior e L2 a  
menor distância linear entre os pontos de referência; A o ângulo entre L1 e L2 e P a 
proporção entre L2 e L1 (L2/L1)  
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Interexaminador  Intraexaminador 

    
L1 

(cm)  
L2 

(cm) A (˚) P (%) 
 

    
L1 

(cm)  
L2 

(cm) A (˚) P (%) 

A 1 1,23 0,65 124,8 52,85 
 

A 1 1,13 0,64 125 56,64 

B 2 1,59 0,68 129 42,77 
 

B 2 1,57 0,73 129 46,50 

C 3 3,6 2,11 56,75 58,61 
 

C 3 3,65 2,11 55 57,81 

D 1 1,33 1,23 95,6 92,48 
 

D 1 1,45 1,4 95 96,55 

E 2 2,38 2,21 77,39 92,86 
 

E 2 2,36 2,25 75  95,34 

F 1 0,74 0,37 150,38 50,00 
 

F 1 0,87 0,42 151 48,28 

G 2 1,81 0,89 160,9 49,17 
 

G 2 1,64 0,81 160 49,39 

H 3 2,05 1,62 127,29 79,02 
 

H 3 1,994 1,52 126 76,23 

I 2 0,81 0,68 175,4 83,95 
 

I 2 0,73 0,6 174 82,19 

J 1 2,42 0,75 148 30,99 
 

J 1 2,41 0,68 147 28,22 

 
Quadro 5.3 – Mensurações realizadas pelo segundo e primeiro observadores, respectivamente, 

utilizando as mesmas tomografias de A a J, sendo L1 a maior e L2 a menor distância 
linear entre os pontos de referência; A o ângulo entre L1 e L2 e P a proporção entre 
L2 e L1 (L2/L1) 
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5.2 ANÁLISE COMPARATIVA 

 

 

Todas as imagens reproduzidas nas TCFC foram comparadas às radiografias 

originais. O método comparativo ocorreu por meio da sobreposição dos elementos 

dentários ou estruturas adjacentes, os quais foram recortados das tomografias no 

Photoshop e aplicados sobre as suas respectivas imagens radiográficas.  

Para exemplificar essa análise comparativa, uma das três radiografias de 

cada crânio foi selecionada e a sequência gráfica dos passos foram apresentadas 

nas figuras 5.1 a 5.3. 
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Figura 5.1 – Sequência de exames, de A a F, mostrando as radiografias, as simulações em 
TCFC e a sobreposição de imagens  
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Figura 5.2 – Sequência de exames, de G a L, mostrando as radiografias, as simulações em 
TCFC e a sobreposição de imagens  
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Figura 5.3 – Sequência de exames, de M a T, mostrando as radiografias, as simulações em 
TCFC e a sobreposição de imagens 
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5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados numéricos das marcações realizados nas radiografias e 

posteriormente nas imagens tomográficas foram tabulados e organizados em 

planilhas do Excel e enviados para a análise estatística, viabilizando o melhor 

entendimento dos resultados obtidos. 

Foram analisadas sessenta radiografias e sessenta simulações radiográficas 

em TCFC. Inicialmente foi feita a estatística descritiva dos resultados, com o objetivo 

de fornecer informações gerais acerca da distribuição e comportamentos dos dados 

entre as imagens radiográficas e as tomográficas. As varáveis a serem analisadas 

estatisticamente são as distâncias lineares (L1 e L2), o ângulo (A) e a proporção 

entre as distâncias (P). 

A tabela 5.1 apresenta o número de observações, a média de cada variável, o 

desvio padrão e os valores mínimo e máximo. 

 

 

Tabela 5.1- Análise descritiva das variáveis segundo o tipo de imagem. 2016 

 VARIÁVEL OBS MÉDIA DP MIN MAX 

RADIOGRAFIA 

L1 60 1.81 0.77 0.66 3.91 

L2 60 1.05 0.63 0.26 2.88 

A  60 126.88 38.32 26.00 179.00 

P 60 60.09 25.14 15.02 98.27 

SIMULAÇÃO NAS 
TOMOGRAFIA 

L1 60 1.68 0.73 0.50 3.69 

L2 60 0.98 0.60 0.25 2.73 

A  60 126.92 37.90 26.00 178.00 

P 60 60.27 24.46 16.30 98.50 

 
OBS = Número de observações 
DP = Desvio padrão 
MIN = valor mínimo 
MAX = valor máximo 
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Considerando a distribuição normal dos dados da amostra, o coeficiente de 

variação foi calculado para detectar a existência de variabilidade entre os valores do 

mesmo tipo de variável, ou seja, se a marcação de L1 nas radiografias (L1R) difere 

das marcações de L1 nas tomografias (L1T) e de quanto é essa diferença 

proporcionalmente.  

A tabela 5.2 apresenta os coeficientes de variação entre os achados 

encontrados nas radiografias e nas simulações das radiografias em TCFC. O maior 

coeficiente foi para a medida L1 (6.58), onde ocorreu a maior variação das 

mensurações entre os dois tipos de imagem. O menor coeficiente foi para o ângulo 

(1.06), medida que sofreu a menor variação entre as imagens. 

A diferença das médias nos grupos da mesma variável, isto é, a média de 

valores nas tomografias subtraído da média de valores nas radiografias foi 

calculada, e o teste t pareado foi utilizado. As diferenças negativas ocorreram para 

L1T- L1R (-0.13) e para L2T-L2R (-0.06), pois as médias de L1T e L2T são menores 

do que as médias de L1R e L2R. O valor de p foi menor do que 0.05 para as 

variáveis de distâncias lineares L1 e L2, indicando que há diferença estatisticamente 

significante. Ao contrário, não foram verificadas diferenças estatisticamente 

significantes entre os ângulos (AT-AR) e as proporções (PT –PR), como demonstra 

a tabela 5.3. As diferenças de médias foram apresentadas esquematicamente nos 

gráficos 5.1 a 5.4. 

 

Tabela 5.2 – Coeficiente de variação das variáveis estudadas 

 VARIÁVEL CV DP 

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO 

L1R/L1T 6.58 0.11 

L2R/L2T 6.25 0.06 

AR/ AT  1.06 1.34 

PR/PT 3.41 2.05 

 
L1R = Maior distância linear medida nas radiografias 
L1T = Maior distância linear medida nas tomografias 
L2R = Menor distância linear medida nas radiografias 
L2T = Menor distância linear medida nas tomografias 
AR = Ângulo entre as distâncias lineares medido nas radiografias 
AT = Ângulo entre as distâncias lineares medido nas tomografias 
PR = Proporção entre as distâncias lineares nas radiografias 
PT = Proporção entre as distâncias lineares nas tomografias 
CV = Coeficiente de variação 
DP = Desvio padrão 
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Tabela 5.3 – Diferença de médias das variáveis estudadas 

 VARIÁVEL DIF DP P 

DIFERENÇA DE 
MÉDIAS 

L1T-L1R -0.13 0.02 0.001 

L2T-L2R -0.06 0.05 0.001 

AT -AR  0.03 1.91 0.888 

    

PT-PR 0.18 2.93 0.627 

 
L1R = Maior distância linear medida nas radiografias 
L1T = Maior distância linear medida nas tomografias 
L2R = Menor distância linear medida nas radiografias 
L2T = Menor distância linear medida nas tomografias 
AR = Ângulo entre as distâncias lineares medido nas radiografias 
AT = Ângulo entre as distâncias lineares medido nas tomografias 
PR = Proporção entre as distâncias lineares nas radiografias 
PT = Proporção entre as distâncias lineares nas tomografias 
DIF = Diferença das médias 
DP = Desvio padrão 
P = p valor 

 

 

 

 

Gráfico 5.1 – Comparação de médias das variáveis L1R e L1T. 2016 
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Gráfico 5.2 – Comparação de médias das variáveis L2R e L2T. 2016 

 

 

 

 

Gráfico 5.3 – Comparação de médias das variáveis AR e AT. 2016 
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Gráfico 5.4 – Comparação de médias das variáveis PR e PT. 2016 

 

 

A tabela 5.4 apresenta a concordância do coeficiente de correlação das 

medidas das radiografias e suas respectivas simulações em tomografias, o que 

evidencia o quanto uma variável se correlaciona com a outra. Para isso foi utilizada 

a correlação de Pearson P e o seu valor foi de 0.99 para todas as variáveis. A 

concordância do coeficiente de correlação resultou em valores acima de 0.9 para 

todas as comparações, representando forte correlação, e todos os valores foram 

estatisticamente significantes (p=0.001). Os gráficos 5.5 a 5.8 apresentam 

esquematicamente essa correlação. 
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Tabela 5.4 – Coeficiente de Correlação das variáveis envolvidas. 2016 

 VARIÁVEL CC PEARSON P P 

COEFICIENTE DE 
CORRELAÇÃO 

L1R/L1T 0.97 0.99 0.001 

L2R/L2T 0.98 0.99 0.001 

AR/ AT  0.99 0.99 0.001 

PR/PT 0.99 0.99 0.001 

 
L1R = Maior distância linear medida nas radiografias 
L1T = Maior distância linear medida nas tomografias 
L2R = Menor distância linear medida nas radiografias 
L2T = Menor distância linear medida nas tomografias 
AR = Ângulo entre as distâncias lineares medido nas radiografias 
AT = Ângulo entre as distâncias lineares medido nas tomografias 
PR = Proporção entre as distâncias lineares nas radiografias 
PT = Proporção entre as distâncias lineares nas tomografias 
CC = Concordância do coeficiente de correlação 
P = p valor 

 

 

 

Gráfico 5.5 – Correlação entre as variáveis L1R e L1T. 2016 
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Gráfico 5.6 – Correlação entre as variáveis L2R e L2T. 2016 

 

 

 

Gráfico 5.7 – Correlação entre as variáveis AR e AT. 2016 
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Gráfico 5.8 – Correlação entre as variáveis PR e PT. 2016 

 

 

Foram verificadas as propriedades psicométricas do método e todas as 

variáveis estudadas apresentaram bons indicadores para as avaliações intra e 

interexaminadores. A tabela 5.5 indicou que todos os valores foram estatisticamente 

significantes (p<0.05). O menor coeficiente de variação para as análises intra e 

interobservador foi para o grupo dos ângulos (0,81 e 0,91, respectivamente) e a 

diferença entre as médias foi mínima para ambos. Por isso não foi verificada 

diferença estatisticamente significante (p>0.05). 

O coeficiente de correlação apresentou valor alto em relação às mensurações 

feitas intra e interexaminador (0.99). A correlação entre os examinadores foi alta 

(p<0.05), de acordo com a referida tabela. 
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Tabela 5.5 – Propriedades psicométricas das variáveis estudadas. 2016 

 VARIÁVEL CV DIFF P CCC P 

INTRA 

L1M1/L1M2 2.34 -0.01 0.948 0,999 0.001 

L2M1/L2M2 3.83 -0.01 0.961 0,999 0.001 

AM1/ AM2 0.81 0.68 0.900 0,999 0.001 

PM1/PM2 3.79 0.58 0.61 0,999 0.001 

INTER 

L1EX1/L1EX2 2.60 -0.01 0.958 0,999 0.001 

L2EX1/L2EX2 2.50 -0.01 0.931 0,999 0.001 

AEX1/ AEX2 0.91 0.78 0.930 0,999 0.001 

PEX1/PEX2 4.10 0.67 0.62 0,999 0.001 

 
L1M1 = Maior distância linear referente à primeira mensuração 
L1M2 = Maior distância linear referente à segunda mensuração 
L2M1 = Menor distância linear referente à primeira mensuração 
L2M2 = Menor distância linear referente à segunda mensuração 
AM1 = Ângulo referente à primeira mensuração 
AM2 = Ângulo referente à segunda mensuração 
PM1 = Proporção referente à primeira mensuração 
PM2 = Proporção referente à segunda mensuração 
L1EX1 = Maior distância linear realizada pelo primeiro examinador 
L1EX2 = Maior distância linear realizada pelo segundo examinador 
L2EX1 = Menor distância linear realizada pelo primeiro examinador 
L2EX2 = Menor distância linear realizada pelo segundo examinador 
AEX1 = Ângulo medido pelo primeiro examinador 
AEX2 = Ângulo medido pelo segundo examinador 
PEX1 = Proporção calculada pelo primeiro examinador 
PEX2 = Proporção calculada pelo segundo examinador 
CV = Coeficiente de variação 
DIF = Diferença das médias  
CC = Concordância do coeficiente de correlação 
P = p valor 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 USO DE IMAGENS PARA FINS FORENSES 

 

 

O princípio da identificação humana é repetir, em um corpo sob estudo, o 

mesmo registro que fora feito anteriormente (1, 12, 13, 15). O uso das imagens 

radiográficas, nas últimas décadas, consolidou-se enquanto ferramenta amplamente 

utilizada na prática odontológica devido ao índice de sucesso da técnica e ao seu 

baixo custo (22). A odontologia é, portanto, reconhecidamente uma fonte confiável 

de registros de pacientes (6). Logo, a documentação deve ser produzida e 

armazenada adequadamente, a aquisição das imagens deve seguir à técnica, 

garantindo a qualidade, e estas serem estocadas por grande período de tempo (2-4), 

para que possam ser úteis quando a identificação humana depender dos registros 

AM para ser concluída. Um bom registro AM, completo e de qualidade, facilita e 

minimiza o trabalho da equipe forense, além de garantir à família o direito de 

sepultar o seu ente quando este é identificado (11). 

Em uma documentação AM apresentada, deve-se observar a região, as 

estruturas anatômicas, a presença de restaurações, e se atentar para que a mesma 

relação espacial entre as estruturas seja observada no exame PM produzido, 

partindo do pressuposto de que a imagem PM deverá replicar o tipo e o ângulo de 

incidência da radiografia AM (3, 16). No presente estudo, a simulação de uma 

análise pericial contou com imagens radiográficas digitais consideradas como AM e 

utilizadas como parâmetro com a pretensão de que a mesma incidência fosse 

reproduzida a partir de imagens de TCFC.  

O princípio da manipulação das TCFC foi inspirado nas descobertas de Clark 

(20), sobre a relação espacial entre estruturas dentárias, e que deram base para o 

crescente aprimoramento e evolução no campo das imagens ao longo das últimas 

décadas. As radiografias digitais foram ganhando espaço frente às analógicas pela 

acessibilidade aos equipamentos computacionais, o que possibilitou a digitalização 

de imagens radiográficas e sua manipulação pelo uso de softwares adequados (27, 

28). 
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O avanço tecnológico possibilitou a produção de imagens de maior 

qualidade (43), contribuindo diretamente para o aprimoramento dos processos de 

comparação forense, especialmente quando os elementos dentários a serem 

examinados não possuem restaurações metálicas, podendo se tornar um fator 

limitante para a análise, principalmente se o registro AM não for de qualidade. Tal 

circunstância condiz com a tendência atual de redução de cáries devido à dispersão 

e eficiência dos programas para tratamentos odontológicos profiláticos (24). Para 

esses casos, é necessário o uso de imagens de maior nitidez com o propósito de 

evidenciar o maior número de detalhes anatômicos para fins de identificação (9).  

A qualidade das imagens é um fator relevante para que o processo de 

identificação pelo método comparativo aconteça de forma rápida e segura (4, 9, 19, 

41). Por isso, nessa pesquisa, a opção pela modalidade digital de radiografia 

garantiu a eliminação de variáveis inerentes ao processamento e digitalização das 

mesmas, além da qualidade proporcionada. 
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6.2 USO DE TC PARA FINS FORENSES 

 

 

Pela técnica comparativa, é a partir do registro AM que o exame PM pode ser 

preparado (3, 40). Logo, quando não há material para comparação, a ciência forense 

limita-se às técnicas auxiliares como a reconstrução facial, entre outras, na 

expectativa de que a face daquele indivíduo possa ser reconhecida por algum 

familiar (17). A metodologia proposta também mostrou-se conveniente na ausência 

dessa documentação norteadora, ao passo que armazena inú meros detalhes 

tridimensionais PM, viabilizando conferências futuras em ossadas ou corpos não 

reclamados nos IMLs (7). Portanto, se porventura algum registro AM for apresentado 

em qualquer época, a existência de uma tomografia poderia substituir a necessidade 

de uma exumação ou acesso direto aos restos humanos (18). 

O desaparecimento de pessoas é um problema de ordem social que afeta o 

mundo inteiro e, no Brasil, atinge números alarmantes. Estimam-se 40 mil 

desaparecidos por ano no Brasil, sendo 10 mil só no estado de São Paulo (46). No 

estado do Rio de Janeiro, conclui-se que um quarto dos cadáveres de pessoas 

desaparecidas seja enterrado sem identificação (48) (Figura 2.2). A legislação do 

estado de São Paulo, pela Lei 15292/14, definiu que um banco de dados fosse 

criado com informações genéticas e não genéticas de corpos não identificados e 

pessoas desaparecidas, com a finalidade de concentrar informações que possam 

levar à identificação (49). Nesse contexto, a abordagem empregada nessa pesquisa 

e os resultados atingidos apresentam-se como uma alternativa viável que atenderia 

a essas exigências da lei, por disponibilizar imagens PM de alta qualidade e riqueza 

de detalhes de forma sigilosa e acessível pelas autoridades policiais. 

Em qualquer região do país, ou fora dele, é possível enviar ou receber os 

dados das imagens tomográficas, remotamente, pela facilidade de serem 

compartilhados e enviados com grande rapidez via internet (7). Portanto, a produção 

de imagem por meio de TC seria de grande valia para corpos não reclamados ou 

ossadas, anteriormente à sua inumação.  

A análise de múltiplos casos, de maneira cega e randomizada, com utilização 

de um cruzamento de informações oferecidas pelo WinID (7), sugere que o protocolo 

proposto por este estudo poderia auxiliar em situações de identificação de vítimas de 

desastres (50) desde que os recursos estejam disponíveis. Nesse caso, o processo 



90 

 

de identificação pode durar dias ou semanas (5, 10). Se há recursos no local para 

que os corpos ou restos mortais sejam tomografados, isso permitiria mais agilidade 

na produção de exames PM, quando comparado às radiografias, redução 

significativa de custos, já que menos grupos seriam designados para o trabalho “em 

campo” (30), além de permitir avaliação remota e conferências posteriores. 

Embora os dentes sejam resistentes (23, 24, 26, 28), a presença de agentes 

químicos, físicos, mecânicos e climáticos no local, agindo em cadáveres 

carbonizados ou fragmentados, potencializam o estado de decomposição e por isso 

a necessidade de inumar rapidamente as vítimas (8), minimizando o tempo de 

exposição da equipe ao material biológico (7) e evitando possível proliferação de 

doenças. Esse contexto requer uma produção rápida de documentação PM para que 

a próxima etapa de identificação possa acontecer e a TC poderia, por conseguinte, 

atender a essas necessidades. 

Como a identificação humana possui, historicamente, o registro dental como 

referência, é válido ressaltar o uso da TC como instrumento de apoio valioso para as 

ciências forenses (45, 50). Já é comprovado o sucesso da técnica de comparação 

odontológica convencional (4, 8, 39), no entanto, são poucos os estudos disponíveis 

evidenciando o uso de TC para esse propósito e, até o momento, nenhum relato 

publicado acerca da utilização de TCFC como ferramenta para comparação forense 

(7, 45), razão pela qual esse tipo específico de imagem se tornou o objeto de estudo 

deste trabalho.  

Verificada essa condição, o presente estudo simulou exames comparando 

imagens radiográficas AM com TCFC PM. Os resultados foram positivos em relação 

à reprodução da geometria de incidência das radiografias nas TCFC, permitindo a 

identificação positiva em 100% da amostra, independente da existência de erro de 

posicionamento nas imagens AM. 
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6.3 METODOLOGIA ABORDADA PELO ESTUDO 

 

 

Com relação à técnica, a radiografia possui algumas limitações. Para alcançar 

a geometria ideal de imagem, é indispensável que o filme e as estruturas de 

interesse estejam paralelos entre si e os raios X sejam incididos em direção 

perpendicular ao filme. Satisfeitas essas condições, a imagem é formada sem 

distorções geométricas e sobreposições (38). Por outro lado, a TC possui as 

características desejáveis para produção de imagens, sem deformações na região 

de interesse (ROI) (29, 44). É um exame capaz de adquirir as informações de um 

volume com grande precisão dimensional, independente do posicionamento ou 

integridade do material a ser periciado (25, 33, 34). 

O uso de um posicionador de acrílico (25) foi considerado adequado, pois a 

manipulação do material humano é uma etapa delicada e houve a necessidade de 

estabilizar os crânios de forma segura e com altura adequada, uma vez que os 

equipamentos de tomografia computadorizada, especialmente os de feixe cônico, 

demandam uma posição ereta do corpo sob exame.  

Para realizar a metodologia proposta neste estudo, é necessário um software 

que permita reconstruir as informações contidas em arquivos do tipo DICOM (32, 

37), e ainda possua as imprescindíveis características computacionais que 

possibilitem o reposicionamento do volume ou dos planos de referência em tempo 

real. Assim, é possível repetir a incidência e obter a geometria semelhante entre as 

estruturas capturadas na radiografia a ser comparada. Vários programas foram 

previamente testados para esse propósito, porém somente o software Osirix atendeu 

a todas as exigências da pesquisa.  

A função MIP é outro recurso indispensável oferecido pelo programa, pois 

assemelha a imagem resultante à ROI da radiografia a ser comparada (30). Essa 

ferramenta permite ao observador selecionar um número de “fatias” justapostas, 

fornecendo a espessura necessária à visualização das estruturas anatômicas da 

ROI em cada crânio. Dessa forma, a MIP faz a representação gráfica ou a projeção 

dos voxels de maior densidade, presentes no modelo tridimensional, em uma única 

imagem, representando de forma bidimensional o volume contido na espessura 

previamente selecionada (29). Logo, as imagens com a MIP tornaram-se análogas 

às imagens radiográficas, passíveis de comparação entre si. 
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A qualidade da imagem, que na TC é definida pelo tamanho do voxel, foi fator 

que apresentou influência nos resultados. Em testes e piloto realizados antes do 

processo de elaboração do protocolo, verificou-se, em concordância com a literatura, 

que o menor tamanho de voxel possibilita melhor qualidade da localização e 

mensuração de estruturas (35, 36). A primeira análise foi feita com voxel de 0,4 mm 

em TCFC e, por ser maior, percebeu-se uma perda significativa da qualidade e 

nitidez da imagem, inviabilizando a aplicação da metodologia proposta. Por esse 

motivo, optou-se por trabalhar com TCFC cujo voxel tem valor mínimo de 0,125 mm. 

Em estudo preliminar (7) foi definido que a TCFC permitiria obter imagens de 

característica semelhante às intra-orais. Porém, o estudo citado se utiliza de 

análises em imagens de reconstruções multiplanares curvas, que se assemelham às 

radiografias panorâmicas. Não houve tentativa de real comparação com imagens 

periapicais convencionais, que apresentassem variação de direção da exposição 

(19). A presente pesquisa concentrou esforços em identificar as estruturas 

anatômicas visíveis na radiografia AM e registrar a geometria entre elas para, 

posteriormente, utilizar-se da praticidade da análise volumétrica da TCFC para 

demarcar as regiões de interesse e chegar às proporções semelhantes registradas 

nas imagens AM. Manipulando-se os planos de incidência, foi possível posicionar 

tais estruturas na mesma disposição espacial observada na radiografia de 

referência.  

Na ocasião em que a equipe forense aguarda um registro AM que seja capaz 

de identificar um indivíduo, qualquer tipo de radiografia convencional pode ser 

oferecida pela família ou conhecidos para essa função. Independente da qualidade 

da mesma, presença de alongamento ou existência de sobreposição de estruturas, 

essa imagem será a referência para a comparação com o material PM, 

principalmente se for a única disponível. O erro de incidência no momento da 

aquisição das imagens radiográficas é comum na prática odontológica, porém pode 

prejudicar demasiadamente a análise comparativa forense, já que a disposição dos 

dentes e estruturas adjacentes depende da geometria e ângulo de incidência do 

feixe de raios X. Se ocorrer mudanças na incidência vertical ou horizontal, a imagem 

radiográfica sofrerá deformação (9, 21, 23, 24, 40). 
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Nesse estudo, várias imagens radiográficas contendo erros de 

posicionamento foram analisadas sem o conhecimento do primeiro observador. 

Mesmo com distorções, toda a abordagem utilizada para esse estudo em TCFC 

permitiu alcançar praticamente a mesma geometria por meio do ajuste dos planos 

espaciais até que se encontrasse a proporção mais próxima entre as distâncias 

lineares registradas na radiografia (45). Desta forma, essa metodologia pode ser 

repetida nos casos de identificação em que a radiografia AM apresentada contenha 

alterações, as quais poderão ser reproduzidas caso a imagem PM seja 

tridimensional.  

Embora seja de ampla utilização, o método comparativo para identificação 

humana depende da experiência do examinador (22) e a sobreposição de imagens 

ao final do processo comparativo aumenta o nível de evidência das análises e a 

credibilidade do laudo. Logo, a aplicação das camadas, seleção das estruturas de 

interesse, o uso de transparências e as demais ferramentas, com alto grau de 

precisão acessíveis no Photoshop, tornaram os resultados mais perceptíveis e com 

melhor visibilidade ao serem apresentados. 

Ainda que a radiografia convencional esteja facilmente acessível em 

consultórios (22), possua uma técnica fácil, rápida de ser executada, a custos baixos 

e tenha um protocolo para produção de material PM reconhecido cientificamente 

(42), as imagens tridimensionais tornam-se uma opção viável atualmente, e sua 

qualidade e aplicabilidade foi comprovada por esse estudo, mediante a 

multiplicidade de detalhes e informações nela contidas, bem como a agilidade com 

que as aquisições são feitas , além da viabilidade da análise remota.  

O uso da TCFC para fins forenses possui algumas limitações, por se tratar de 

uma tecnologia de ponta ainda pouco acessível devido ao alto custo do aparelho de 

tomógrafo, o qual reflete diretamente o elevado valor das imagens produzidas. 

Existe também a dificuldade em transportar o aparelho para locais que requerem a 

produção de registros PM e a necessidade de se conhecer e dominar programas de 

computador que possibilitem manusear imagens tridimensionais. Em se tratando das 

imagens tomográficas, outro fator limitante seria a presença de artefatos e 

restaurações metálicas (7, 38), causando uma “explosão” na imagem, o que pode 

prejudicar a percepção de detalhes e visualização de algumas estruturas, embora a 

TCFC tenha esse problema minimizado, frente à tomografia médica ou MSCT (7). 
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6.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O cálculo do coeficiente de variação (Tabela 5.2) comprovou que a maior 

diferença de medições acontece entre as variáveis que correspondem às distâncias 

lineares, L1 (6.58) e L2 (6.25), enquanto que o ângulo e a proporção entre as 

distâncias apresentaram a menor variabilidade (1.06 e 3.41, respectivamente). O 

resultado estatístico apresentado reforça o uso da proporção (P) e do ângulo (A) 

como referência na busca pela reprodução da mesma incidência. Como a imagem 

radiográfica é distorcida e a TC não (34), seria impraticável, do ponto de vista 

matemático, trabalhar com medidas lineares, pois a radiografia e TCFC possuem 

naturezas de aquisição de imagem diferentes. Esses fatos inviabilizam, portanto, a 

reprodução das distâncias lineares nas tomografias.  

O mesmo resultado foi reforçado avaliando a diferença de médias (Tabela 

5.3) que não mostrou diferenças estatisticamente significantes (p>0.05) para ângulos 

e proporções enquanto que para as distâncias lineares revelou diferenças 

estatisticamente significantes, pelo valor de p.(p<0.05). Isso se deve aos valores do 

coeficiente de variação de L1 (6.58) e L2 (6.25) serem mais altos, porém, essa 

diferença não foi significativa na prática pela adoção da proporção como parâmetro. 

A correlação calculada entre as variáveis, na radiografia e na TC, 

apresentaram valores estatisticamente significantes para todos os grupos (L1R/L1T, 

L2R/L2T, AR/AT e PR/PT). O coeficiente de correlação de Pearson P mostra o 

quanto foi alta a precisão entre a medida na radiografia e a mesma mensuração na 

tomografia (0.99), como mostra a tabela 5.4. A concordância dos coeficientes de 

correlação demonstraram, para todas as medidas, valores acima de 0.9, ou seja, 

muito próximos do valor considerado máximo (1). Nos gráficos 5.5 a 5.8 pôde-se 

visualizar de forma esquemática esse alto grau de correlação, pois quanto mais 

próximo da reta inclinada, melhor é considerada essa correlação. 

As investigações intra e interobservador tiveram resultados estatisticamente 

significantes e todas as variáveis do estudo apresentaram bons indicadores (Tabela 

5.5). As diferenças entre as medições feitas pelo primeiro observador na análise 

intra e as mesmas mensurações feitas pelo segundo examinador na análise 

interobservador foram mínimas. Praticamente não houve variação da simulação do 

ângulo para as duas análises, revelado pelo coeficiente de variação (CV), assim 

como não ocorreu variações estatisticamente significantes para as outras variáveis, 
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de acordo com os valores de p (p>0.05) evidenciados nessa tabela. Esses 

resultados podem confirmar por meio de parâmetros objetivos que a 

reprodutibilidade da geometria da imagem AM é possível em TCFC, oferecendo 

elevada confiabilidade e segurança para o processo de identificação humana. 

Ainda na tabela 5.5, os valores apontados pelo coeficiente de correlação 

(0.99) comprovam que a correlação da entre a primeira e segunda mensuração, 

tanto intra como inter, foi bastante forte. Portanto, os dois examinadores puderam 

reproduzir a incidência radiográfica em TCFC com alto grau de concordância. 

Com os resultados obtidos, a metodologia proposta apresenta-se como uma 

linha de pesquisa a ser desenvolvida, pois oferece a possibilidade de automatização 

do processo descrito, por meio da criação de algoritmo apropriado que seja capaz 

de realizar o posicionamento na tomografia após a seleção dos pontos na região de 

interesse. Somando-se a isso, o protocolo dá fundamentos científicos e legais para 

que esforços sejam feitos e limitações superadas com intenção de implantar tal 

tecnologia nos IMLs no futuro. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

O protocolo desenvolvido possibilitou a reprodução da geometria e incidência 

das radiografias convencionais em TCFC, inclusive na presença de alterações na 

angulação durante a aquisição das imagens radiográficas, comprovando a 

viabilidade da sua utilização para fins de identificação humana. Na amostra 

estudada, a aplicação da metodologia foi considerada segura e confiável, visto que a 

concordância entre os examinadores ficou demonstrada pelos testes estatísticos. 
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ANEXO A – Autorização para pesquisa no OFLAB 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICE 

 

 

Tutorial: Simulação de radiografias periapicais por meio de TCFC pela 

metodologia Curi JP. 

 

 

O presente tutorial tem o propósito de apresentar os passos para a aplicação 

da metodologia proposta neste estudo. Tem como objetivo oferecer parâmetros para 

que o observador conduza as análises com praticidade e seja capaz de simular a 

incidência e geometria de qualquer radiografia periapical em TCFC, utilizando as 

ferramentas disponíveis nos softwares Adobe Photoshop CC 2015 e Osirix, versão 

5.7 – 32 Bit. 

 

 

Trabalhando as radiografias AM no Photoshop 

 

 

1. Abrir a imagem radiográfica digital no Photoshop. 

2. Utilizar, primeiramente, a ferramenta “Máscara de nitidez” em: Filtros> Tornar 

Nítido> Máscara de nitidez. Ajusta para “intensidade” de 181; “raio” 4,4 e 

“limiar” de 3.  
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3. Adequação da escala de imagem, tomando como referência a largura de 4 

cm do filme radiográfico. Utiliza-se a ferramenta “régua” e, em seguida: 

Imagem> Análise> Definir escala de medida> Personalizar (a). No quadro que 

se abre, deve-se inserir o número de pixels correspondente à imagem e o 

“comprimento lógico” de 4 cm (b). 

 

 

 

4. Em uma nova camada, selecionar e marcar três pontos distintos na imagem, 

com a ferramenta “pincel”. 

5. Com a ferramenta “régua”, traçar as distâncias entre esses pontos e o ângulo, 

com a ferramenta “ângulo”. 

6. Armazenar os valores em planilha do Excel. Pode-se programar o Excel para 

que o cálculo da razão entre a menor e maior distância seja feito utilizando-se 

uma regra de três simples. Dessa forma, a proporção (L2/L1) é fornecida 

automaticamente após a inserção das mensurações.  

OBS: os valores das proporções e ângulos registrados na planilha do Excel 

serão usados como parâmetro nas TCFC. 

 

 

Trabalhando as TCFC PM no Osirix 

 

 

1. Aquisição das imagens de TCFC. 

2. Exportar as imagens em formato DICOM. 

3. Abrir as imagens no Osirix. 

4. Utilizar a função “3D – Curved MPR” com função MIP acionada para produzir 

uma imagem panorâmica com objetivo de criar um odontograma, caso haja 

interesse. 
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5. Na função “3D MPR” do software Osirix®, localizar a região de interesse 

(ROI) na janela axial da imagem tomográfica.  

6. Marcar os 3 pontos sobre as mesmas estruturas anatômicas selecionadas 

previamente nas radiografias. Para isso, na janela sagital manipula-se o plano 

coronal (linha azul), posicionando-o sobre o longo eixo da raiz. O mesmo 

ocorre na janela coronal, orientando o plano sagital (linha amarela) sobre o 

longo eixo e posicionando o cruzamento entre os planos sagital e axial (linha 

roxa) em cima do local onde o ponto deverá ser marcado. A janela axial é 

utilizada para marcar o ponto. 

 

 

 

7. Ajustar a função “MIP” para uma espessura que compreenda toda a região 

anatômica de interesse. 
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8. Na janela axial, manipula-se o plano sagital (linha amarela), compreendendo 

a região sobre a qual os pontos foram marcados. Manipulando o plano axial 

(linha roxa) na janela coronal, altera-se o ponto de visão do observador no 

sentido vertical do feixe, e observa-se a movimentação dos pontos, para cima 

e para baixo, na janela sagital. 

 

 

 

9. Manipulando o plano coronal (linha azul) na janela axial, a percepção visual 

do observador muda em relação à mesial e distal e por isso pode-se 

aproximar ou afastar os pontos, visualizado na janela sagital 

. 
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10. O propósito de se manipular os planos coronal (linha azul) e axial (linha roxa) 

nas janelas axial e coronal (A e C) é encontrar a angulação e proporção 

semelhantes às registradas na radiografia. Ao observar a imagem 

radiográfica, é relevante perceber os detalhes da imagem, como 

sobreposição de estruturas, distância e altura entre os pontos ou relação 

entre as cúspides, pois servirá de guia para simular a incidência da AM na 

tomografia (S). 

 

 

 

11. Após acertar os planos e posicionar a imagem PM o mais próxima da AM, as 

distâncias entre os pontos e o ângulo são mensurados com as ferramentas 

“régua” e “ângulo”. Os planos serão novamente movimentados caso o ângulo 

e a proporção entre as distâncias diferirem dos valores registrados na 

radiografia.  
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12. Após encontrar o ângulo e proporção semelhantes às radiografias, adequar a 

escala da imagem, tomando como referência a largura de 4 cm do filme 

radiográfico, com a ferramenta” régua”.  

13. Realizar a captura de tela e exportar a imagem para o Photoshop, deixando 

evidente a reta linear de 4 cm próxima às estruturas que se pretende utilizar 

na sobreposição.  

 

 

 

 

Sobreposição de imagens utilizando o Photoshop 

 

 

1. Em uma nova camada do Photoshop, a imagem tomográfica é sobreposta ao 

arquivo da radiografia correspondente. 

2. Adequar a escala da imagem tomográfica sobre a radiografia alterando o 

tamanho da mesma até que a medida de 4 cm seja equivalente à largura da 

radiografia. 

3. Contornar as estruturas de interesse com a ferramenta “laço magnético” e 

exportá-las em uma nova “camada via cópia”, contendo apenas o recorte das 

estruturas que serão sobrepostas à radiografia. 
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4. Posicionar a imagem recortada sobre a radiografia. Movimentar nas direções 

vertical e horizontal e rotacionar no sentido horário e anti-horário de maneira 

que as imagens se ajustem entre si. A proporção volumétrica da imagem será 

preservada. 

5. As ferramentas “equilíbrio de cores” e “opacidade” serão usadas na imagem 

tomográfica recortada para que se evidencie com maior acuidade a 

semelhança entre os exames. 

 

 

 

Mesmo com a praticidade e precisão das ferramentas oferecidas pelo 

Photoshop, a sobreposição exata somente é possível se as imagens forem do 

mesmo indivíduo, descartando a possibilidade de se “forçar” um resultado falso-

positivo. 

 

 


