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Resumo 

A entomologia forense é uma área que estuda os insetos em investigações de 

natureza criminal, e está dividida em três categorias. No entanto, nesta revisão foi 

abordada a categoria “médico-legal”, que está diretamente ligada ao estudo de insetos 

necrófilos, os quais auxiliam na elucidação de casos de morte. O principal grupo de 

insetos relacionado a este tipo de estudo são os artrópodes, que são atraídos de 

acordo com o estado de putrefação do cadáver, e podem ser essenciais na 

determinação do IPM (Intervalo Post-Mortem). Existem três famílias de insetos que 

são mais relevantes para este tipo de estudo: “Calliphoridae, Sarcophagidae e 

Muscidae”, pois possuem características específicas que contribuem para a análise. 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva exploratória e 

qualitativa, e nos permite observar a importância da entomologia forense em 

processos legais, principalmente para identificação de indícios relevantes sobre atos 

delituosos, assim como, entender os mecanismos e métodos utilizados para 

identificação tanto do IPM do cadáver, como também a causa da morte, além de definir 

se está relacionada a uma ocorrência de cunho criminal.  

Palavras chave: Entomologia forense, Alterações cadavéricas, Processos legais 

Introdução: A entomologia forense é o estudo de insetos associado a diversas 

questões de cunho criminal, e vem se destacando cada vez mais no meio científico 

como instrumento para auxiliar no esclarecimento de crimes contra pessoa.¹ Esta é 

uma área zoológica que foi subdividida em três categorias: entomologia urbana 

(estuda a presença de insetos que deterioram móveis e construções); entomologia de 

produtos estocados (estuda a relação entre os insetos e infestações de produtos 

armazenados); e a entomologia médico-legal (estuda os insetos necrófilos que 

colonizam cadáveres, auxiliando no esclarecimento de casos de morte de acordo com 

a espécie e tamanhos dos insetos encontrados).² As famílias de insetos que mais se 

destacam são: Calliphoridae, Sarcophagidae e Muscidae. 

Essas medidas devem de fato ser tomadas quando a análise do médico legista já 

não é mais tão precisa, o que geralmente acontece a partir de 72 horas do óbito.3’4 

No entanto, é indicado para as vítimas de homicídio (que geralmente são 

encontradas nas primeiras 48hs), pois torna a determinação do IPM mais rápida e 

específica, sendo absurdamente importante, porém, a margem de erro para esta 

determinação pode chegar há 8 horas, dificultando a definição do IPM para 



cadáveres recentes.5 Sabe-se que o fator ambiental influencia diretamente na 

determinação do IPM, pois alteram o processo de decomposição cadavérica, como é 

feito pela temperatura elevada e umidade.6 Esta estimativa está relacionada ao 

estágio de desenvolvimento dos artrópodes encontrados (ovo, estágios larvais, pupa 

e inseto adulto).3’4 

Objetivo: Este estudo tem como objetivo demonstrar e roborar a importância da 

entomologia forense em processos legais, para identificação de indícios relevantes 

sobre atos delituosos, bem como, quais as alterações Post mortem podem ser 

perceptíveis através deste tipo de análise. 

Metodologia: Esta revisão bibliográfica foi desenvolvida baseada em pesquisas de 

caráter descritivo exploratório e qualitativo. Foi utilizada fonte de pesquisa com 

padrão acadêmico através de publicações científicas, extraídas de bancos de dados 

como PubMed, Scielo, Google acadêmico, Biremi, Lilacs, utilizando as seguintes 

palavras chave para pesquisa: Entomologia forense, Alterações cadavéricas e 

Processos legais. 

Desenvolvimento: A entomologia forense decodifica os dados e informações 

fornecidos por insetos encontrados em cadáveres envolvidos em crimes, e está 

relacionado com procedimentos judiciais, já que refere-se à um recurso de auxílio 

aos tribunais.4’7 

Os insetos são utilizados como prova de investigações, para determinar se a morte foi 

natural ou violenta, podendo também auxiliar ou revelar quem é a vítima, qual a causa 

da morte, além de quando e onde ocorreu o fato delituoso.3 

Diversas espécies de artrópodes, principalmente Diptera e Coleoptera, são atraídas 

por certos estados de decomposição, como: apodrecimento, inchaço, mumificação ou 

esqueletização, e se alimentam, habitam e se reproduzem dentro ou fora do corpo de 

acordo com suas preferências biológicas e o estado de decomposição do cadáver. 8’9 

Grande parte dessas espécies permanecem nos corpos por um período limitado. A 

modificação dos insetos nesses períodos é denominada sucessão faunística.8’9 A 

ordem Diptera é a que possui maior relevância para estas análises, e as famílias que 

se destacam são: Calliphoridae (colonizadora inicial na fauna de sucessão 

cadavérica), Sarcophagidae (deposita larvas de primeiro ínstar que começam sua 

alimentação) e Muscidae (atraídas por dejetos humanos e matéria orgânica tanto 

animal quanto vegetal).3’4’7’10 



O desordenamento bioquímico que ocorre devido a anóxia celular, diminuem o pH 

intra e extracelular, rompem as membranas celulares e os tecidos se desintegram, 

caracterizando a autólise. Em países neotropicais a divisão mais utilizada pela 

medicina legal caracteriza-se em 5 fases, sendo elas: fresca, cromática, gasosa ou 

enfisematosa, coaliquativa e de esqueletização.3’4 

Resultados Preliminares: Diante dos estudos e definições realizadas, foi possível 

observar a importância da aplicação de uma análise entomológica forense à atos 

delituosos, bem como, entender quais os mecanismos e métodos utilizados para 

identificação tanto do IPM do cadáver, como também a causa da morte, além de definir 

se está relacionada á uma ocorrência de cunho criminal.  
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