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RESUMO 

Os métodos usados pela ciência para solucionar crimes são amplos e utilizados em 

todo o mundo. Em um desses métodos é possível identificar causas de morte de 

seres humanos através dos insetos que colonizam o cadáver. Essa ciência é 

conhecida como Entomologia Forense. 

Através dos estudos sobre os insetos é possível, como ferramenta principal, 

determinar a data de cadáveres em decomposição. 

O objetivo desse trabalho de conclusão de curso é identificar um inseto de 

importância forense, especificamente a um inseto pertencente à ordem díptera: a 

mosca Varejeira, Calliphoridae. Esta encontrada em substratos orgânicos em 

putrefação como carcaças de animais e fezes (inclusive humanas) como meio 

proteicos ou para ovoposição. 

São úteis nas investigações criminalísticas na entomologia médico forense atuando 

como dados para a estimativa do Intervalo Pós Morte (IPM) de um cadáver 

encontrado. Diante disso, constata-se a importância de estudos sobre a entomologia 

médico forense. 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho cujo tema é Entomologia Forense, terá por objeto de estudo um inseto 

de importância forense. O objeto em questão encontra-se delimitado em Mauá, SP e 

temporalmente considerado o período de março a dezembro de 2016. Os principais 

motivos para a elaboração deste trabalho foram: análises de vida de um inseto e a 

estimativa do intervalo Pós-morte (IPM) de um cadáver. 

Este trabalho é relevante devido a importância nas investigações criminalísticas na 

entomologia médico forense.  

Este trabalho problematizou: Como estimar um intervalo Pós-morte de um cadáver 

encontrado? Como solução para a questão apresentada adotou-se a análise de vida 

de um inseto. A pesquisa encontra-se dividida em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo trata da Entomologia Forense, seus conceitos e importância. Já o segundo 

capítulo abordará a Entomologia médica com suas principais aplicações e 

definições. O terceiro capítulo trata dos métodos utilizados para pesquisa. O estudo 

de caso, as análises e discussões dos resultados são abordados no quarto e último 



capítulo. Ao final são apresentadas a conclusão e propostas de continuidade do 

presente trabalho.  

METODOLOGIA 

Foram utilizados artigos chave, como sites de pesquisas renomados, dentre eles o 

Instituto Biológico de São Paulo pertencente a Universidade de São Paulo. 

O método utilizado para a prática dos procedimentos propostos será o uso de um 

animal. Este, escolhido primordialmente devido suas características anatômicas e 

fisiológicas será um filhote de suíno com idade inferior a seis meses, cujo cadáver 

em decomposição substituirá a de corpo humano. Isso dará uma perspectiva dos 

processos necróticos e o tempo que o mesmo levará para atingir um estágio 

determinado onde o inseto díptero atingirá seu ápice de vida adulta, onde através 

dele podemos identificar o tempo de morte do corpo aproximadamente. 

O corpo desse animal ficará no meio ambiente, para isso, utilizaremos um sítio 

localizado na região sudeste. O corpo do animal será preservado de forma 

adequada sem presença de indivíduos externos que possam alterar quaisquer 

dados. Assim, será observado todo o estágio pós-morte de maneira diária e assídua, 

anotando as mudanças ocorridas com o passar das manhãs, visualizando a possível 

presença do inseto escolhido no corpo em questão. Após os procedimentos 

descritos anteriormente e, confirmado a presença do inseto vivo nas partes moles do 

cadáver, sua amostra biológica será extraída; o mesmo será analisado em 

laboratório microbiológico. 
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DESENVOLVIMENTO 

De acordo com estudos do Departamento de Medicina Legal da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (2011), a distribuição geográfica, hábitat 

natural e biologia das espécies coletadas na cena da morte, são possíveis as 

verificações no local onde a morte ocorreu. Por exemplo, certas moscas da família 

Calliphoridae são encontradas em centros urbanos e a sua associação aos corpos 

encontrados na zona rural sugere que a vítima foi morta no ponto onde foi 

encontrada.  

Da mesma forma, informações sobre outras espécies de moscas que apresentam 

habitat específico, preferência distinta em realizar postura em ambientes internos ou 

externos, ou em diferentes condições de sombra e luz podem dar indicações do local 

da morte (OLIVEIRA-COSTA, 2011). Na medicina legal, uma das questões mais 

importantes é saber; quando a morte aconteceu? A determinação do intervalo post 

mortem (IPM) é, frequentemente, dada por patologistas e antropólogos forenses e, 

raramente, por um entomólogo. Normalmente, nos métodos tradicionais, o IPM e a 

sua estimativa são inversamente proporcionais, isto é, quanto maior for o IPM, menor 

é a possibilidade de determinação. Porém, com auxílio de conhecimentos 

entomológicos, quanto maior o intervalo mais segura é a estimativa. (BALTAZAR, 

CAVALLARI, CARVALHO, TOLEZANO, MUÑOZ, 2011).  

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares serão acrescidos de acordo com o desenvolvimento do 

estudo de caso. 
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