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Resumo 

Introdução: A radiologia forense teve início um ano após a descoberta dos raios X 

em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen, quando o mesmo identificou 

a presença de balas de chumbo alojadas na cabeça de uma vítima. Com o avanço 

tecnológico, hoje existem algumas modalidades dentro da Radiologia que 

contribuem muito para a eficácia na área forense A imagem foi usada como prova 

em um tribunal para processar o acusado do disparo por tentativa de homicídio 

(ANDRADE, 2016). Com o avanço tecnológico atualmente é possível realizar uma 

navegação de corpo inteiro, sem a necessidade de perfusão, com a tomografia 

computadorizada, os exames são precisos e não invasivos, com apresentação de 

imagens com cortes axiais, sagitais, coronais e tridimensionais com isso através do 

diagnóstico por imagem é possível realizar a identificação do cadáver ou localizar 

artefatos e  preservar o cadáver. Metodologia: Revisão literária a fim de conhecer as 

formas de investigação criminal no âmbito da Radiologia Forense. Resultados: 

Alertar os técnicos e tecnólogos em Radiologia para a área de Radiologia Forense, e 

notem sua importância para a medicina legal e para a investigação criminal e 

percebam o quanto é ampla a área e o quanto podemos oferecer para a medicina 

nesse seguimento. Considerações parciais: A Radiologia Forense anda de mãos 

dadas a Medicina Legal, é uma área importante, pois ajuda nos casos que sem os 

exames de imagens talvez não fosse possível encontrar uma resposta para a causa 

da morte. 

Palavra-chave : Radiologia ,Forense, Medicina Legal, Criminal . 

Objetivos 

É uma ciência médica, que visa dar auxilio a Medicina Legal, de forma a completar 

através de exames de imagem, raios-x, tomografia computadorizada - TC, 

ressonância magnética - RM e exames especiais de imagem. 

Justificativa 

Sabemos da importância de realizar uma revisão literária para o aprimoramento dos 

conhecimentos da área, o campo da Radiologia Forense é amplo e fundamental 

para a investigação da causa da morte. 

 



Metodologia para o desenvolvimento do projeto 

Será feito uma revisão literária a fim de conhecer as formas de investigação criminal 

no âmbito da Radiologia Forense, a fim de conhecer os principais procedimentos e 

exames, com base em artigos científicos e a literatura. 

Introdução 

A radiologia forense pode ser usada de varias formas, tais como: Em investigação 

de mortes e assassinatos suspeitos, os raios-x do morto tirados antes da autópsia 

podem revelar a causa da morte ou alertar o patologista que uma morte é suspeita. 

O Conselho Nacional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, que lhe são  conferidas  pela  lei  no  7.394,  de  29  

de  outubro  de  1985,  e  pelo  Decerto  n.°92.790,  de  17  de  junho  de  1986  e  o  

Regimento Interno do CONTER.RESOLVE: 

Ar  t.  3°  – 

Os  procedimentos  na  área  de  diagnóstico  por  imagem  na  
radiologia  veterinária,  radiologia  odontológica e radiologia forense, 
ficam também definidos como radiodiagnóstico. (CONTER, 
20/08/2016). 
 

As imagens comparativas realizadas através de radiografias ante-mortem e post-

mortem, retrata o estudo morfológico dos dentes, que estão menos propensos as 

alterações nutricionais, hormonais, patológicas e a altas temperaturas, e também ao 

estado dos seios da face por normalmente permanecerem intacto.  

 

    

 

 

 

Apesar de apenas terem restado dois dentes no arco dental superior (18 e 28), a 

comparação foi possível. Para tal, o cirurgião dentista inicialmente realizou análise 

métrica no arco dental e no modelo de gesso superior com auxílio de um 

 

Figura 1. Modelo de gesso superior em vista oclusal, realizado 

cinco anos antes do acidente e disponibilizado pela família de 

uma das vítimas. Percebe-se ausência dos elementos 14 e 24 

(Lorrayne BELOTTI, 2015). 

 

Figura 2. Início da necropsia odontolegal com a 

limpeza da maxila e dos dentes para melhor 

visualização dos elementos 18 e 28. (Lorrayne 

BELOTTI, 2015). 



paquímetro, a fim de identificar a distância entre os terceiros molares superiores e 

poder confrontar os achados. 

Resultados Esperados 

Alertar os técnicos e tecnólogos em Radiologia para a área de Radiologia Forense, e 

notem sua importância para a medicina legal e para a investigação criminal e 

percebam o quanto é ampla a área e o quanto podemos oferecer para a medicina 

nesse seguimento. 

Considerações parciais 

A Radiologia Forense anda de mãos dadas a Medicina Legal, é uma área 

importante, pois ajuda nos casos que sem os exames de imagens talvez não fosse 

possível encontrar uma resposta para a causa da morte. 
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