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RESUMO
A Odontologia Legal é a especialidade odontológica que possui entre suas esferas de
conhecimento o estudo da balística forense. O presente trabalho realizou uma avaliação do
trauma de uma ossada humana que sofreu lesão crânio-facial por projéteis disparados por
arma de fogo (PAF). O relato do caso foi possibilitado através do estudo da ossada do
Laboratório de Antropologia Forense (LANFOR) da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) proveniente de convênio com a Polícia Científica de Santa Catarina/IML. A análise
foi realizada com base na literatura existente sobre traumatologia forense e balística dos
efeitos. A observação e interpretação dos traumatismos encontrados na ossada permitiu obter
resultados relacionados ao reconhecimento e classificação de fenômenos da balística forense,
tais como: orifícios de entrada e de saída, direção e distância do comprimento do trajeto de
cada projétil e a ordem dos disparos através da Regra de Puppe. Além disso, foi realizado um
registro fotográfico segundo protocolo aqui descrito. Concluiu-se demonstrando a necessidade
de estudos sobre o assunto apresentado e reafirmando a importância dos profissionais
odontolegistas que por vezes são essenciais na elucidação de crimes e tragédias que ocorrem
na sociedade.
Palavras-chave: Balística Forense. Ferimentos por Arma de Fogo. Traumatologia Forense.
Odontologia Legal.

ABSTRACT
Forensic Dentistry is the dental specialty that has among its spheres of knowledge the study of
forensic ballistics. The present work carried out an evaluation of the trauma of a human bone
that suffered craniofacial firearm projectile injury (FPI). The case report was made possible
through the study of the bones of the Laboratory of Forensic Anthropology (LANFOR) of the
Federal University of Santa Catarina (UFSC) from an agreement with the Science
Police/IML. The analysis was performed based on the existing literature on forensic
traumatology and effect ballistics. The observation and interpretation of the traumas found in
the bones allowed us to obtain results related to the recognition and classification of forensic
ballistics phenomena such as: entrance and exit holes, direction and distance of the path
length of each projectile and the order of the shots through Puppe's Rule. In addition, a
photographic record was performed according to the protocol described here. This record was
concluded by demonstrating the need for studies on the subject presented and reaffirming the
importance of dental forensic professionals who at times are essential in the elucidation of
crimes and tragedies that occur in society.
Keywords: Forensic Ballistics. Firearm Injuries. Forensic Traumatology. Forensic Dentistry.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal brasileiro (CPP), quando
alguma infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, podendo ele
ser direto ou indireto e não sendo permitido supri-lo a confissão do acusado. Trata-se de um
exame complexo que abrange mais de uma área de conhecimento, por isso, o exame de corpo
de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso
superior (art. 159 do CPP). Esse respaldo jurídico embasa a necessidade da Balística Forense
para a elucidação de crimes. Tal ciência é uma disciplina que integra a criminalística e seu
objeto de estudo são as armas de fogo, munições e os efeitos dos tiros por elas ocasionados,
ou seja, as lesões que possuírem uma relação direta ou indireta com infrações penais, tendo
em vista provar a ocorrência desses atos ilícitos (FRANÇA, 2017).
A Odontologia Legal é a especialidade que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos
psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem, vivo,
morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou totais
reversíveis ou irreversíveis (art. 63 da CFO-63/2005). Já o artigo posterior da resolução citada
garante a balística forense como competência da área de atuação do odontolegista (item“h” do
art. 64 da CFO-63/2005).
É importante constatar que o número de registros de armas de fogo no Brasil cresceu
em 474% no período de 2018 até Julho de 2022 (FBSP, 2022). Esses registros se referem às
atividades de caçador, atirador desportivo e colecionador (CAC). Por sua vez, a região com
maior concentração de novos registros CAC é a região Sul. Ainda que represente apenas 14%
da população brasileira, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) de 2021, a região Sul tem 25% dos registros CAC no Brasil (FBSP, 2022).
As lesões por arma de fogo em crânios são prevalentes nos países em desenvolvimento,
devido a conflitos armados. Tais lesões são os ferimentos de maior letalidade dentre todos por
arma de fogo, com taxas de sobrevida de apenas 7% a 15% (ALVIS-MIRANDA et al., 2015).
O Brasil teve uma alta de 7% nos homicídios no primeiro semestre de 2020 em
comparação ao mesmo período do ano anterior (FBSP, 2020). A elevação no número de
mortes violentas aconteceu mesmo durante a pandemia decretada pela Organização Mundial
de Saúde em Março de 2020 devido ao novo coronavírus. Isso ocasionou diversas medidas
restritivas de isolamento social nos estados brasileiros em grande parte do ano. Ou seja, de
maneira desproporcional, a violência aumentou mesmo com menos pessoas na rua.
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A determinação dos orifícios de entrada e de saída, tal como a direção, o trajeto e a
estimativa da distância do tiro estão entre os principais objetivos de uma perícia médico-legal
referente às lesões por projéteis de arma de fogo (PALHARES MACHADO et al., 2022).
Portanto, dado o contexto social, o presente trabalho aborda a importância da análise em
Balística Forense realizada pelo especialista em Odontologia Legal. Além disso, o trabalho
procura entender, segundo os princípios básicos da traumatologia forense, como ocorreu o
trauma que ocasionou a morte do indivíduo que servirá de modelo ao estudo. Buscar respostas
para dúvidas angustiantes através da Ciência é um dos principais objetivos do odontolegista,
profissional que inspira este relato de caso.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 TRAUMATOLOGIA FORENSE
A traumatologia forense também pode ser chamada de lesonologia médico-legal e estuda
as lesões existentes no corpo da vítima. Assim como busca compreender os estados
patológicos, imediatos ou tardios desses ferimentos nos seus aspectos de diagnóstico, de
prognóstico e das suas implicações legais e sócio-econômicas. Tais lesões podem ser geradas
por energias variadas e a análise desses traumas possibilita apurar a forma como ocorreu a
morte da vítima (FRANÇA, 2017).
É importante destacar também a importância da traumatologia forense para o sistema
judiciário na elucidação dos crimes. Com um estudo sistemático das lesões ocasionadas por
agentes lesivos exógenos, a disciplina oferece à Justiça informações como: diagnóstico, nexo
causal, se a lesão foi vital ou post mortem, classificação jurídica, enquadramento legal e qual
gravidade do dano (CALABREZ, 1997).
As energias causadoras de lesão são classificadas em sete categorias, sendo elas segundo
a sua origem: Mecânica, Física, Química, Físico-química, Bioquímica, Biodinâmica e Mista
(CROCE; CROCE JUNIOR, 1998). Neste trabalho o foco será a energia de ordem mecânica,
pois é a energia do agente (projétil de arma de fogo) que produziu o trauma no modelo
estudado.
2.1.1 ENERGIAS DE ORDEM MECÂNICA
As energias de ordem mecânica são capazes de alterar a inércia de um corpo, gerando
neste, lesões parciais ou totais. Os meios mecânicos são os mais diversos possíveis, tais
como, armas (punhais e revólveres), instrumentos naturais (mãos, punhos e pés), entre outros
(veículos, quedas, explosões) (FRANÇA, 2017). Essas energias atuam de várias formas de
acordo com a natureza dos agentes que as veiculam. Considerando a relação entre o corpo e o
instrumento responsável pela lesão, observa-se que as lesões podem ser ocasionadas pela ação
do instrumento sobre o corpo (meio ativo), pela ação do corpo sobre o instrumento (meio
passivo) ou de situação mista, quando a atuação é simultânea (DEL-CAMPO, 2009). A lesão
é dependente da natureza do ferimento, da maior ou menor resistência tecidual e da
intensidade que a energia mecânica acerta o corpo (DI MAIO et al., 2001).
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O impulso dado a um projétil depende da potência da carga que determina a velocidade
com que o mesmo é ejetado da arma. Esse efeito é calculado pela fórmula da Energia Cinética
(EC): Ec = mv²/2 , onde o resultado da agressão é o produto entre a massa (m) e o
quadrado da velocidade (v²) dividido por 2. A velocidade é, portanto, o elemento mais
importante nessa equação, pois determina o grau de penetração do projétil (LEITE
SEGUNDO et al., 2013).
Os termos mais comuns utilizados na traumatologia forense são: energia, ferida, lesão ou
traumatismo, o meio ou o instrumento. Há um quesito clássico nos laudos que se refere ao
meio ou instrumento que produziu a lesão, define-se por “instrumento” todo utensílio
utilizado com fins de provocar o traumatismo e “meio” o recurso para chegar a um final, o
trabalho desenvolvido em um tempo específico que levou a uma consequência. Na análise
pericial é o momentum, o ponto médio no espaço e no tempo em que o corpo íntegro é
transformado em lesionado pela atividade de uma energia ofensiva, sendo que esta energia
deve ser determinada pelo perito (DARUGE et al., 2017).
De acordo com a superfície de contato, as características das lesões e a ação, os
instrumentos dividem-se em: de ação simples (punctórios ou perfurantes, cortantes e
contundentes) e

de ação combinada

(perfuro cortantes, perfuro contundentes e

cortocontundentes) (DEL-CAMPO, 2009).
O instrumento utilizado no relato de caso que será exposto no presente trabalho é
classificado como perfuro contundente. Segue abaixo um quadro demonstrativo dos diferentes
objetos que transferem energia cinética (mecânica) para os corpos.
Quadro 1: Instrumentos mecânicos e seus meios de ação

Fonte: VANRELL (2009)
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2.1.2 AÇÃO PERFURO CONTUNDENTE
Segundo Delton Croce e Delton Croce Júnior: “Os projéteis de arma de fogo, por sua
peculiar ação ao atuar sobre o alvo, concomitantemente perfurando-o e contundindo-o,
caracterizam-se em instrumentos traumáticos perfuro contundentes.” O projétil é um objeto
que recebe força externa e é disparado em certa direção. No entanto, qualquer utensílio pode
ser lançado. A consequência dependerá do peso, da força que o conduz e do local final do
impacto.
A característica do objeto com ponta romba de amassar o tecido até este se romper e
continuar seu trajeto nos planos mais profundos determina o instrumento ser

perfuro

contundente. O representante tradicional dessa ação é o projétil de arma de fogo, porém o
dente canino é também um exemplo de instrumento com capacidade de causar esse tipo de
traumatismo (DARUGE et al., 2017).
Para ser expelido, o projétil necessita de um instrumento que possua a capacidade
estrutural de arremessá-lo com eficácia, a arma de fogo. Pode-se conceituá-la como:
“Máquina termodinâmica apta a lançar à distância, com grande velocidade, corpos pesados,
chamados projéteis, utilizando o impulso resultante da força expansiva dos gases gerados pela
queima do propelente, com energia suficiente para provocar graves ferimentos a pessoas ou
danos a material” (ALMEIDA JÚNIOR, 2017). Quando um pequeno objeto atribuído de
grande energia é lançado e atinge uma região nobre de um corpo, pode resultar em êxito letal.
O equipamento projetado com essa finalidade de lançar o projétil é a arma de fogo (DARUGE
et al., 2017).
O mecanismo de ação da arma de fogo pode ser descrito de maneira concisa: o projétil
afasta-se da arma pela reação de combustão da pólvora, ao ganhar movimento de rotação,
propulsão

e atingir

o

alvo, o mesmo atua por pressão, causando o distanciamento e

rompimentos das fibras. O alvo também pode ser atingido pela compressão de gases que
acompanham o projétil (PEREIRA, 2001).
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2.2 BALÍSTICA FORENSE
De acordo com Eduardo Roberto Alcântara Del-Campo (2009), “Balística Forense é a
disciplina que estuda basicamente as armas de fogo, as munições, os fenômenos e os efeitos
dos disparos dessas armas, a fim de esclarecer questões de interesse judicial.” Ela pode ser
dividida em Balística Interna, Balística Externa e Balística De Efeito.
A Balística Interna compreende o funcionamento das armas, desde sua estrutura e
mecanismo, técnica do tiro, assim como como os processos internos de detonação da espoleta
e queima da pólvora, até a saída do projétil do cano da arma (FRANÇA, 2017).
A Balística Externa estuda a trajetória do projétil, ou seja, o período em que ele não está
mais sob a influência dos gases na boca do cano, durante o percurso no ar até ao momento
exatamente anterior ao impacto com o alvo. Esta área da balística engloba a velocidade do
projétil, taxa de rotação, suas propriedades físicas, as dinâmicas, a estabilidade do projétil, o
período de voo e o ângulo (CARLUCCI; JACOBSON, 2008).
A Balística dos Efeitos, conhecida como Balística Terminal ou Balística do Ferimento é a
que este trabalho avaliou. Ela faz a análise dos efeitos causados pelo projétil quando alcança o
alvo, nisso pode-se incluir os impactos, perfurações do projétil e as possíveis lesões no corpo
atingido (FRANÇA, 2017). De acordo com Coupland et al. (2011) “A Balística Terminal é o
estudo da penetração do alvo por um projétil, sendo o alvo, geralmente, constituído por um
material substancialmente mais denso do que o ar”. Já segundo Rosenberg et al. (2012) a
Balística Terminal é o conceito usado para referenciar um grandioso número de fenômenos
que acontecem quando há o impacto dos projéteis nos alvos em uma velocidade alta.
Com ênfase na parte judiciária, a Balística Forense é uma disciplina que estuda a balística
relacionando direta ou indiretamente às infrações penais, para que se esclareça como ocorrem
e para que se prove sua ocorrência. A perícia de Balística Forense serve, portanto, como
importante meio de prova para a condenação ou absolvição de um acusado de cometer
infração penal com armas de fogo. Ela elucida o trabalho técnico realizado em cada caso
específico, referenciando o tipo de material examinado e das dúvidas feitas a seu respeito. A
identificação dos projéteis disparados por arma de fogo e envolvidos com crimes, é
extremamente relevante em laudos periciais. Essa análise é feita utilizando-se um microscópio
comparador e alguns deles são unidos a um computador. O exame é baseado na comparação
de projéteis, pesquisando seus elementos de ordem geral e de natureza específica. As imagens
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dos projéteis comparados, formam um todo, onde existe perfeita correspondência entre os
objetos examinados. Já o estudo dos efeitos que um disparo por arma de fogo causa no
organismo humano, que esclarece inúmeras questões técnicas no que diz respeito à
identificação do motivo de morte da vítima, é realizado pelo odontolegista ou médico-legista
que chegam ao resultado através de análises macroscópicas das lesões causadas pelo projétil
(SILVA, 2013).
Os vestígios também são uma área de estudo da Balística Forense. Se ocorreu produção
de tiro, lesão corporal ou morte por arma de fogo, há também grandes chances de se achar
resíduos de tiro na própria arma, em anteparos, em vestimenta, ou em partes superficiais do
corpo e nas mãos do suspeito de ter realizado o disparo por arma de fogo (TOCCHETTO,
2011).
2.2.1 BALÍSTICA TERMINAL
A área da balística forense mais aplicada após as cenas de crime é possivelmente a
Balística Terminal. Há alguns séculos essa área já desperta interesse de intelectuais como
Ambroise Paré, que por volta dos anos 1560, publicou o resultado dos seus estudos no
tratamento de ferimentos por PAF. Na análise de ferimentos de tiro, duas características são
comumente identificadas nas lesões: A predominância da profundidade comparada a sua
extensão de diâmetro; E a ação contundente, o esmagamento gerado pelo projétil, no qual
ocorre a compressão dos tecidos que é também causada pela onda de choque produzida por
ação do projétil. Essas duas características definem a lesão perfuro contusa, mas não são as
únicas lesões de PAF. Há casos como os tiros tangenciais, onde o projétil não chega a perfurar
o tecido, mas desliza sobre ele, resultando em uma ação apenas contundente. As lesões por
projétil podem manifestar-se em três momentos distintos: orifício de entrada, trajeto e orifício
de saída. O orifício, ou ferimento de entrada é originado diretamente pelo projétil, sendo o
responsável pela ação de continuidade do tecido atingido. O trajeto é o caminho percorrido
pelo projétil no interior do corpo. As propriedades do trajeto irão depender de inúmeros
fatores, tais como a massa, formato e velocidade do projétil. No entanto, o ferimento de saída
pode ou não ocorrer, pois em diversos casos o projétil não obtém a energia necessária para
atravessar completamente a região atingida. Quando o orifício de saída é formado, ele é
causado não pelo projétil diretamente, e sim pela massa de tecidos que é deslocada à frente do
projétil devido à sua ação contundente (SILVINO JÚNIOR, 2020).
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2.3 LESÕES POR PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO
Sobre os ferimentos, sabe-se que os projéteis de armas de fogo causam principalmente
feridas perfuro contusas clássicas, caracterizadas por marcas específicas que as diferenciam
de qualquer outro ferimento. Essas marcas são devido aos efeitos físicos do atrito entre o
projétil e o corpo, o que muda de intensidade de acordo com a potência da força aplicada
sobre o projétil, já que

existe uma transferência de energia cinética explosiva e de alta

intensidade entre a arma de fogo e o projétil disparado (SILVEIRA, 2012).
Os tecidos se deslocam de maneira centrífuga, devido ao impacto. Um movimento de
grande intensidade e repentino em corda, o que aumenta a cavidade para dimensões além do
diâmetro do projétil dentro de um período de aproximadamente 4 milissegundos e então se
forma a cavidade temporária (SILVEIRA, 2012).
O impacto do projétil no osso gera fraturas secundárias que se originam nos locais
adjacentes aos orifícios de entrada e saída (KARGER, 2008). Quando duas dessas lesões com
fraturas que se cruzam e são visíveis, às vezes é possível deduzir qual lesão aconteceu
primeiro, na medida em que o crânio não danificado permite que as fraturas se desenvolvam
normalmente enquanto as fraturas causadas pela lesão subsequente são interrompidas onde a
estrutura do crânio já foi destruída (MADEA; STAAK, 1988).
Fraturas Radiadas são uma ou mais fraturas que divergem de um orifício de entrada ou
saída. A fratura radiada avançará pela abóbada conforme indicado pela arquitetura craniana
sem impedimentos até que a energia do projétil seja absorvida ou até que a fratura encontre
uma sutura ou forame capaz de absorver tal energia (BERRYMAN, 2019).
Fraturas Concêntricas são fraturas alinhadas perpendicularmente às fraturas radiadas. As
fraturas concêntricas se formam nos tecidos ósseos em forma de cunha, definidas pelas
fraturas radiantes em resposta à expansão do cérebro para absorver a energia cinética gerada
pelo impacto do projétil (BERRYMAN, 2019).
2.3.1 ORIFÍCIO DE ENTRADA
Quando ocorre a ação de um projétil sobre o tecido corporal, é formado um orifício de
entrada (perpendicular, oblíquo ou tangencial). Esse orifício é um ponto de impacto e sua
forma de contorno pode se diferenciar pela direção do disparo. O orifício de entrada possui
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bordas invertidas seguindo o trajeto do projétil, as respectivas extremidades são rombas e ele
apresenta halos ou orlas (BERGAMO, 2005).
Orla de Enxugo
A orla de enxugo é a região mais externa do orifício e ganha esse nome por “enxugar” os
resíduos provenientes do projétil (BERGAMO, 2005). É originada pelo impacto do projétil,
no efeito primário, assim como a orla de contusão e a equimótica (DURÃO; MACHADO,
2015).
Orla de Escoriação ou Contusão
A orla de escoriação é evidenciada pela presença clara de escoriações (arrancamento da
epiderme com exposição da derme) e hematomas característicos de feridas produzidas por
instrumentos contundentes (BERGAMO, 2005).
Orla Equimótica
Após o projétil adentrar o orifício de entrada, há a ruptura de vasos sanguíneos que
permite a infiltração hemorrágica nos tecidos adjacentes. Forma-se então uma mancha que vai
do vermelho ao amarelo, conhecida como auréola ou orla equimótica (DE OLIVEIRA, 2016).
Zona de Chamuscamento
No disparo à queima roupa, a proximidade do cano permite que a temperatura que vem
da combustão ocasione queimaduras nessa região (BERGAMO, 2005). É possível observar a
zona de chamuscamento no perímetro do orifício de entrada, ela é produzida pela ação dos
gases superaquecidos que são expelidos do cano da arma, atingem e queimam o alvo
(MILORO et al., 2008).
Zona de Esfumaçamento
É produzida pelo depósito de fuligem da pólvora ao redor do orifício de entrada (MILORO
et al., 2008). Quando esses resíduos de pólvora se depositam no osso, formam muitas vezes
um aspecto de halo “fuliginoso” ou semelhante ao “fumo”, conhecido como o epônimo Sinal
de Benassi (DURÃO; MACHADO, 2015).
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Zona de Tatuagem
A zona de tatuagem é originada pelos resíduos sólidos de pólvora incombusta ou
parcialmente comburida. Ela é constituída de pequenos fragmentos que se soltam do projétil e
quando alcançam o alvo, nele se incrustam ao redor do orifício de entrada. Graças a sua maior
massa e à maior força viva, vencem uma considerável distância e penetram no material do
alvo, como por exemplo a pele, como microprojéteis, incrustando-se neste de maneira mais ou
menos profunda, não sendo removíveis, em sua maioria, nem mesmo por lavagem
(TOCCHETTO, 2011).
2.3.2 ORIFÍCIO DE SAÍDA
O orifício de saída possui características que o diferem do orifício de entrada. Apresenta
forma irregular, com bordas evertidas e pouco sangramento. Existe diferença nos sinais
resultantes da lesão conforme o local atingido, seja em osso, cartilagem ou tecido mole. Não
há a presença de zonas ou auréolas, devido à menor energia emitida pelo projétil e sua direção
de origem corpórea interna, que define a forma de suas bordas. O projétil pode trazer consigo
fragmentos de tecido mole ou duro, ou pedaços de vestimenta, determinando um orifício de
calibre maior que o projétil que o produziu. O que varia em relação à característica pode ser
observado nas lesões produzidas pelo o projétil de alta energia, aquele que penetra o corpo,
transfere energia, gera grande destruição da região periférica do trajeto e finaliza no orifício
de saída com uma extensa lesão (DARUGE et al., 2017).
Quadro 2 - Diferenças do orifício de entrada e saída
ENTRADA

SAÍDA

1. Regular

1. Dilacerado

2. Invaginado

2. Evertido

3. Proporcional ao projétil

3. Desproporcional ao projétil

4. Com orlas e zonas

4. Sem orlas e zonas

Fonte: CAVALCANTI (2015)
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2.3.3 FUNIL DE BONNET
O caminho percorrido pelo PAF por estrutura óssea forma um funil ou tronco de cone,
que permite a determinação do trajeto deste objeto por onde passa, produzindo o chamado
“Sinal do Funil de Bonnet”. Ele é caracterizado por uma avulsão evidente na tábua óssea do
lado contrário à entrada dos projéteis de arma de fogo (DARUGE et al., 2017).
2.3.4 REGRA DE PUPPE
Em 1903, Georg Puppe estabeleceu um princípio, conhecido como Regra de Puppe, a
qual diz que quando existem fraturas que se cruzam, fraturas subsequentes terminarão em
fraturas pré-existentes (VIEL et al., 2009).
Na ocasião em que tiros múltiplos ocorrem é possível determinar a sequência em que eles
aconteceram, através da análise de linhas de fratura associadas aos orifícios por PAF. Quando
um traço de fratura de um orifício termina em outro já existente, é porque ele possivelmente
aconteceu depois. Isto

é

explicado pela dissipação da energia sugerida pela Regra de

Puppe (DURÃO; MACHADO, 2015).
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Analisar as lesões de projétil de arma de fogo em um crânio e associá-las com os conceitos
de Traumatologia Forense e Balística Terminal.
3.2 Objetivos Específicos
-

Descrever a quantidade, o tamanho e as características dos ferimentos causados pelo
projétil no crânio.

-

Avaliar e identificar os orifícios de entrada e saída do projétil no crânio.

-

Analisar e descrever o possível trajeto percorrido pelo projétil no interior do crânio.

-

Ilustrar o caso com um registro fotográfico das lesões crânio-faciais causadas por
projétil no crânio estudado.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
Este trabalho foi realizado através de um estudo observacional descritivo, do tipo relato
de caso, em parceria com o Laboratório de Antropologia Forense (LANFOR) da UFSC.
Foram analisadas lesões provocadas por arma de fogo em 1(um) crânio catalogado como
“RV4” proveniente de um convênio entre o IML (Instituto Médico Legal) de Florianópolis e a
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) pelo qual ossadas foram doadas para a
Universidade e são de responsabilidade de cuidado e guarda do LANFOR.
O presente estudo foi submetido à Plataforma Brasil para avaliação e aprovado pelo
Comitê

de

Ética

em

Pesquisa

com

Seres

Humanos

sob

o

número

CAAE:48423321.0.0000.0121 (ANEXO A)
O convênio com o IML de Florianópolis e a Polícia Científica de Santa Catarina para
obtenção das ossadas humanas e a entrega e transporte destas para a UFSC tem o Termo de
Doação sob número de ofício: 0988/17/ iml direção. (ANEXO B)

4.2 METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado por exame visual e de fotografias dos ferimentos. Cada
ferimento foi descrito de acordo com sua forma, chanfradura e localização. O trajeto do
projétil foi determinado analisando sua direção de entrada e saída.

4.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO E MENSURAÇÃO
Foi realizada a análise do crânio com o auxílio de uma régua milimetrada para mensuração
das dimensões e agulhas metálicas para simulação da direção e sentido do trajeto. As imagens
feitas servem para ilustrar essa análise
Os registros fotográficos foram realizados com uma câmera profissional Nikon D5100 com
lente objetiva Sigma para Nikon macro 105mm, seguindo o seguinte protocolo fotográfico:
-

Crânio: vista frontal, lateral esquerda, posterior, superior e inferior.
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-

Orifícios de entrada: 1(uma) foto de cada lesão, com o orifício centralizado,
enquadrando também o crânio para noção de perspectiva do local da lesão;
1(uma) foto com a Escala Fotomográfica ABFO n°2 na angulação de 90 graus
próxima da orla como referência de tamanho;

-

Orifícios de saída: 1(uma) foto de cada lesão, com o orifício centralizado,
enquadrando também o crânio para noção de perspectiva do local da lesão;
1(uma) foto com a Escala Fotomográfica ABFO n°2 na angulação de 90 graus
próxima da orla como referência de tamanho;

-

Direção do trajeto: 1(uma) foto de vista aproxima à uma agulha reta de 30cm
posicionada internamente no crânio entre o orifício de entrada e o orifício de
saída, demonstrando a direção do trajeto.

-

Distância do trajeto: 1(uma) foto da agulha com as marcações de início e fim
do trajeto ao lado de uma régua para demonstrar a distância em centímetros do
trajeto.

-

O crânio estava em uma superfície plana e a Escala Fotomográfica ABFO n°2
foi utilizada na angulação de 90 graus como referência de tamanho nas
fotografias dos orifícios de entrada e saída.

As medidas das lesões foram feitas com o auxílio da Escala Fotomográfica ABFO n°2.
Ela foi desenvolvida pelo Conselho Americano de Odontologia Forense (ABFO), tal escala é
muito utilizada em Odontologia Legal para mensurar o tamanho das lesões. Ela tem o formato
em “L”, com duas pernas iguais de 80mm que formam um ângulo de 90 graus entre si. Possui
a graduação em milímetros e conta com a incorporação de três círculos com raio de 19,75 mm
interno e medida externa de 23 mm que auxiliam na identificação do ângulo da câmera. A sua
superfície possui escala de cinza característica para o equilíbrio de cores em softwares de
imagens.
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5. RESULTADOS
5.1 EXAME DA PEÇA ÓSSEA (CRÂNIO RV4)
O crânio objeto de estudo deste relato de caso é catalogado como RV4. De modo geral,
ele estava bem preservado e possuía o formato ovóide. Não havia sinal de pontos de
apagamento por calcificação juncional e suas suturas encontravam-se bem definidas.
Seguindo as características antropomórficas descritivas pôde ser realizada a seguinte
análise: fronte levemente inclinada para trás; glabela e arcos superciliares proeminentes;
órbitas quadradas e baixas; rebordos supra-orbitários rombos; abertura piriforme com
amplitude vertical e horizontal; articulação fronto nasal ligeiramente inclinada para a
esquerda.
A maxila não está totalmente íntegra do lado esquerdo, no lado direito há a presença
do forame infra-orbital, sua arcada dentária apresenta forma de curva parabólica e seu palato
duro reentrante. O Incisivo Central Superior Direito encontra-se fraturado na altura cervical e
o Incisivo Central Superior Esquerdo está ausente (avulsão peri ou post mortem). (Figura 1)

Figura 1 - Crânio em norma frontal.
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Os processos mastoides são nitidamente desenvolvidos e a incisura mastoide bem
definida, os processos zigomáticos estão presentes porém não íntegros e possuem margens
irregulares, os côndilos occipitais são protuberantes e o forame magno contém formato
elíptico (Figuras 2 e 3).

Figura 2 - Crânio em norma lateral esquerda.

Figura 3 - Base do crânio (vista inferior).
A mandíbula encontra-se íntegra, porém não foi analisada neste relato de caso.
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5.2 LESÕES TRAUMÁTICAS
Várias fraturas e lesões traumáticas podem ser observadas na abóbada craniana.
Destacam-se quatro orifícios, sendo dois deles com grande perda de substância óssea e os
outros dois com tamanho menor e formato mais regular. Os quatro são semelhantes a orifícios
de projétil de arma de fogo. Um dos orifícios regulares, aparenta ser um orifício de entrada
com características convencionais e situa-se no encontro do osso parietal com o osso temporal
esquerdo, próximo ao processo mastoide. A partir dele forma-se uma longa linha de fratura
que inicia na sutura parietomastoidea e se encerra na sutura sagital (Figura 4).

Figura 4 - Orifício de entrada (vista lateral esquerda).
O orifício supracitado possui o característico sinal do Funil de Bonnet, que se manifesta
como uma diástase evidente na tábua óssea interna do lado contrário

ao sentido do

deslocamento do projétil de arma de fogo (Figura 5).

Figura 5 - Orifício de entrada aproximado. O Sinal do Funil de Bonnet está projetado na
tábua óssea interna.
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Já o orifício antagonista ao orifício anterior possui grande perda de substância óssea e
assemelha-se com o orifício de saída do mesmo disparo. Localizado no osso temporal direito
abrangendo desde a porção escamosa do temporal até a região do arco zigomático e meato
acústico externo direito, essas estruturas encontram-se ausentes com desarticulação da escama
do temporal e desaparecimento dos resquícios ósseos possivelmente devido ao trauma do
projétil (Figura 6).

Figura 6 - Orifício de saída (vista lateral direita).
O outro orifício com grande perda de substância óssea, apesar de não seguir o padrão
convencional, aparenta ser um orifício de entrada de um disparo por PAF diferente.
Localiza-se na porção esquerda da maxila logo abaixo do osso zigomático esquerdo que está
fraturado, assim como o arco zigomático desse lado, pelo provável impacto do projétil e sua
energia cinética no impacto (Figura 7).
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Figura 7 - Orifício de entrada (vista anterior).
Ademais, também nota-se uma fratura radiada horizontal, proveniente desse orifício
de entrada, localizada na porção esquerda do osso frontal, que se estende até a glabela no
sentido direito e alonga-se ao osso temporal no sentido esquerdo, com uma pequena fratura de
ramificação que se encerra adjacente à incisura supraorbital esquerda (Figura 8).

Figura 8 - Fraturas radiadas (vista lateral esquerda).
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Já o outro orifício com formato regular situa-se na porção posterior do osso parietal
direito e forma uma linha de fratura radiada que se encontra com a sutura lambdóide e outra
linha de fratura secundária no osso parietal direito (Figura 9).

Figura 9 - Orifício de saída (vista posterior).
Esse orifício possui o característico sinal do Funil de Bonnet com o bisel projetado de
dentro para fora na tábua óssea externa do crânio, reproduzindo o sentido do projétil que ali
passou e levando, portanto, à dedução que se trata de um orifício de saída (Figura 10). O que
permite concluir que o orifício antagonista a esse localizado no lado esquerdo da face do
crânio, seria o orifício de entrada, por se encontrar oposto a ele na direção do trajeto. Sendo
ambos resultantes do mesmo disparo por PAF.

Figura 10 - Orifício de saída aproximado. O Sinal do Funil de Bonnet está projetado na tábua
óssea externa.
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5.2.1 TRAJETOS PERCORRIDOS PELOS PROJÉTEIS
Conforme a análise, 4 (quatro) orifícios e 2 (dois) trajetos causados por projéteis de
arma de fogo foram observados no crânio em questão. O trajeto mais curto (figuras 11 e 12)
possui o provável sentido de disparo esquerda-direita e comprimento de trajeto de 14,3 cm
(figura 13).

Figura 11 - Direção de entrada do trajeto mais curto (vista ântero-lateral).

Figura 12 - Percurso do trajeto mais curto (vista anterior).
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Figura 13- Distância do trajeto mais curto: 14,3 cm.

Já o trajeto mais longo possui o provável sentido de disparo ântero-posterior (figuras
14 e 15) e comprimento de trajeto de 17,4 cm (figura 16).

Figura 14 - Direção de entrada do trajeto mais longo (vista anterior).
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Figura 15 - Percurso do trajeto mais longo (vista ântero-lateral).

Figura 16 - Distância aproximada do trajeto mais longo (cerca de 17,4 cm).

5.2.2 ORDEM DOS DISPAROS SEGUNDO A REGRA DE PUPPE
De acordo com a análise a partir das linhas de fratura provenientes dos orifícios de PAF,
pôde-se averiguar que o orifício de entrada (A) foi originado presumivelmente pelo primeiro
disparo (Figura 17) que ocasionou o orifício de saída ao lado oposto (Figura 18) e gerou
linhas primárias de fratura.
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Figura 17 - Orifício de entrada do primeiro trajeto representado em “A”.

Figura 18 - Orifício de saída do primeiro trajeto.
Já o orifício de saída (B) possivelmente ocorreu por um disparo posterior, pois há um
traço de fratura radial ao orifício que termina em outro traço já existente, sendo esse, oriundo
do orifício de saída do primeiro trajeto (Figura 19).
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Figura 19 - Orifício de saída do segundo trajeto representado em “B”. Linha de fratura radial
(setas amarelas) ao encontro de linha de fratura já existente (seta branca).

Então, pode-se concluir após as observações que é admissível que o trajeto do disparo
representado em “1” tenha acontecido anteriormente ao trajeto do disparo representado em
“2” (Figuras 20 e 21).

Figura 20 - Simulação simultânea dos dois trajetos, sendo “1” o primeiro trajeto e “2” o
segundo (vista ântero-lateral).
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Figura 21 - Simulação simultânea dos dois trajetos,
sendo “1” o primeiro trajeto e “2” o segundo (vista
ântero-superior).
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6. DISCUSSÃO
É altamente necessário para a comunidade científica e para toda a sociedade de modo
geral reconhecer e interpretar os ferimentos causados por PAF que se tornam cada vez mais
recorrentes nos dias atuais. Para Palhares Machado et al. (2022) é de extrema importância que
o perito identifique as principais características dessas lesões, sendo essencial o domínio da
Balística Terminal ou dos efeitos.
No relato de caso apresentado não foram encontradas algumas marcas características de
lesões por PAF, como as orlas (de Enxugo, de Escoriação e Equimótica) ou as zonas (de
Chamuscamento, de Esfumaçamento e de Tatuagem). Isso se justifica devido a análise ter
sido realizada nos ossos do crânio já esqueletizado, onde o padrão dos ferimentos se mostra
diferente daquele em tecidos moles. Segundo Mahoney et al. (2017) a aparência e as
características dos ferimentos por arma de fogo dependem de vários fatores. Esses incluem (i)
tipo de arma, (ii) tipo de projétil, (iii) velocidade do projétil, (iv) distância da arma da pessoa
quando disparada, (v) o efeito de alvos intermediários, como roupas ou armaduras, e (vi) onde
no corpo a pessoa foi atingida. Os projéteis que atingem áreas moles, como músculos, podem
produzir aspectos diferentes daqueles que atingem áreas duras (por exemplo, onde o osso está
próximo à superfície do corpo, como a cabeça).
De acordo com Palhares Machado et al. (2022), as descrições detalhadas das lesões por
PAF contidas em livros de Medicina Legal são justificadas, frequentemente, por análises
realizadas em cadáveres frescos com suas partes moles ainda preservadas. O que permite
identificar orlas e zonas típicas dos ferimentos produzidos por de arma de fogo, através da
observação direta da ferida. Entretanto, é mais complexo quando o cadáver já se encontra em
avançado estado de putrefação ou esqueletizado como é na prática da Antropologia Forense.
Nesses casos, a interpretação das fraturas e traumas ósseos assume papel determinante na
identificação dos orifícios de entrada, de saída e do seu trajeto. Isso torna a análise dos
traumatismos ósseos um valioso estudo pericial.
Quatrehomme e Yscan (1998) notaram que as feridas de saída óssea são mais irregulares
do que as feridas de entrada óssea e encontraram biselamento externo na maioria das lesões de
abóbada, mas não nas da órbita, maxila, temporal, asa maior do esfenóide ou lado esquerdo do
osso occipital. Na análise do crânio RV4, contida neste trabalho, pôde-se observar, no entanto,
que o orifício de entrada localizado no lado esquerdo da face do trajeto mais longo não se
comporta de maneira tradicional, já que sua forma é irregular e de tamanho maior que o
orifício de saída localizado na parte posterior do crânio.
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A observação de chanfradura e do biselamento externo do osso projetado para fora (Funil
de Bonnet) no orifício de saída em questão permitiu que a distinção entre entrada e saída fosse
identificada. Segundo Palhares Machado et al. (2022) realizar a diferenciação entre uma lesão
de entrada e saída pode não ser um trabalho de fácil execução e comumente não é possível no
caso de ossos mais delgados e delicados, como alguns dos ossos da face ou ossos de criança.
Esses ossos não têm a conformação similar a dos demais ossos da calota craniana, por isso
não se forma o Funil de Bonnet, e por vezes, será observado uma lesão de aspecto irregular.
Em casos assim, para tentar definir os orifícios de entrada e saída, deve possam sugerir o
trajeto feito pelo projétil. Isto é, achados que em seu conjunto são aptos de demonstrar por
onde o projétil entrou, onde percorreu e por onde finalmente pode ter saído.
Já nas pesquisas de Ross (1996) e Berryman et al. (1995) foi concluído que o tamanho
do orifício de entrada é resultante de muitos fatores, como características do osso, tamanho e
constituição do projétil, sua velocidade e o modo como atinge o osso. Todavia, Gerald
Quatrehomme e Iscan (1988) constaram em seu estudo em 13 casos forenses com 17
ferimentos de bala de entrada e saída que, apesar de a maioria das fontes concordarem de que
as feridas de saída nos ossos são maiores do que as feridas de entrada, não há extensos
estudos de banco de dados em osso para testar essa hipótese. Orifícios de entrada e saída
podem apresentar características incomuns e podem confundir seu diagnóstico.
No relato do caso em questão, a mandíbula permaneceu íntegra e a maxila atingida por
projétil foi fraturada em seu lado esquerdo. Conforme Leite Segundo et al. (2013) ao atingir
os ossos da face, o padrão de fraturas observado por PAF é cominutiva de mandíbula e
transfixante de maxila. Nas fraturas cominutivas, os fragmentos gerados e dotados de EC,
podem causar mais lesões nos tecidos. Já o estudo de Motamedi (2003) observou que 72%
dos pacientes apresentam fratura de mandíbula e 34% fratura de maxilar ao sofrerem injúrias
por projéteis de arma de fogo.
Neste trabalho foi realizada a análise através do método observacional visual, porém há
outras maneiras de estudar, reconhecer e identificar lesões por PAF. Oehmichen et al. (2004)
concluíram o estudo de 47 casos de lesão por arma de fogo letais no cérebro. Em 17 deles, a
Tomografia Computadorizada (TC) e ressonância magnética foram realizadas antes da
autópsia ou no cérebro isolado fixado em formalina, e a imagem correlacionada com os
achados da autópsia. Eles relataram que a imagem foi capaz de distinguir as feridas de entrada
das saídas, determinar, rastrear projéteis e demonstrar aspectos da lesão cerebral. A TC foi
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particularmente útil na localização de objetos estranhos dentro do cérebro (por exemplo,
fragmentos de ossos e projéteis) que podem ser difíceis de localizar durante a autópsia.
(OEHMICHEN et al., 2003).
O comportamento dos projéteis que passam apenas pelos tecidos moles é bem diferente
do osso e isso levou às conclusões de Light (1963) sobre a configuração do orifício de saída.
Seus experimentos sobre cabras usando mísseis não deformantes (esfera de aço) com
velocidades de impacto relativamente altas indicaram que, na pele, as feridas de saída eram
eventualmente menores do que as de entrada. Isso foi explicado pela ausência de deformação
do projétil e pela perda de velocidade entre entrada e saída. Assim, apesar da perda de
velocidade, a superfície do projétil impactando a região de saída é maior (deformando e
passando pelo osso), geralmente levando a uma ferida de saída maior do que a entrada nos
ossos. Todavia, segundo o autor, a espessura óssea também pode desempenhar um papel
importante. Ossos finos, como os da face, tendem a sofrer mais danos do mesmo projétil do
que os mais grossos nas mesmas condições, como foi relatado no exemplo contido neste
trabalho.
A aplicação da Regra de Puppe foi utilizada neste relato para determinar a provável
ordem dos disparos. Conforme Berryman (2019), profissionais e pesquisadores forenses
aplicam a técnica regularmente. É de suma importância notar que fraturas pré-existentes de
ferimentos por arma de fogo ou trauma contuso podem encerrar o avanço da fratura de um
ferimento de projétil subsequente.
Através dessa técnica pôde-se analisar que o primeiro disparo foi realizado na altura do
ponto de encontro entre o osso temporal e o osso parietal esquerdo. Uma lesão por PAF nessa
região já possui potencial letal, o que leva ao questionamento do porquê um disparo em região
facial teria sido realizado posteriormente. Segundo Bizhan et al. (2015) a mortalidade geral
em ferimentos causados por projétil de arma de fogo na cabeça é de 93%, com 88% das
vítimas morrendo em até 3 horas da lesão. Uma possibilidade de nexo causal seria o crime de
extermínio com o propósito adicional de descaracterizar a vítima. De acordo com Silva et al.
(2014) as agressões contra a região da face objetivam desqualificar a identidade da vítima e
também exercem fator de intimidação.
Para Cavalcanti et al. (2021) há uma tentativa incontestável de levar as vítimas à óbito
devido à letalidade e o poder de destruição destes tipos de lesões faciais. A sobrevivência por
lesão de arma de fogo na região facial é algo bastante atípico. É apontado uma mortalidade
próxima de 90% de antes que os pacientes cheguem ao hospital após a lesão e dentre os que
conseguem chegar ao hospital, 50% vêm a óbito no pronto-socorro (ROBINSON, 2019).
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7. CONCLUSÃO
O presente trabalho analisou lesões causadas por PAF contidas em um crânio concedido
pelo IML para a UFSC. Embasando-se na literatura científica sobre Traumatologia Forense e
Balística Terminal apresentada, pôde-se descrever e analisar os aspectos dos ferimentos e
avaliar as características singulares de cada orifício de entrada e saída, assim como, sua
provável direção e seu provável comprimento de cada trajeto percorrido no interior do crânio.
Através da análise das características dos ferimentos, à luz do conhecimento
técnico-científico de Balística Forense foi possível reconhecer os orifícios de entrada e saída,
mesmo no caso do segundo disparo, que possui características atípicas em seu orifício de
entrada. A aplicação dos conceitos em adição aos princípios da Regra de Puppe foi
fundamental para determinar a ordem dos disparos e dos trajetos realizados pelos projéteis.
Conclui-se que é essencial o conhecimento prévio dos conceitos da literatura acerca da
Balística Forense para uma análise satisfatória dos ferimentos gerados por projéteis de arma
de fogo, assim como, entender os mecanismos do trauma para identificar exceções nos
padrões dos orifícios.
Sugere-se aos peritos odontolegistas, responsáveis tantas vezes pela elucidação de crimes e
tragédias relacionadas ao disparo de PAF em calota craniana, que utilizem cada vez mais as
tecnologias disponíveis para reconhecer, identificar e descrever com maior precisão as lesões
encontradas. Demonstrando assim, a importância científica para trazer respostas fidedignas às
fatalidades ocorridas e àquelas que possam vir a ocorrer.
Em virtude dos fatos mencionados, e da escassez de artigos científicos sobre o tema
exposto, quando se compara a outras áreas do conhecimento odontológico, faz-se necessário à
Academia, especialmente a brasileira, pesquisas e relatos de novos trabalhos relacionados
com a Odontologia Legal e a Balística Forense. Para que assim ocorra a disseminação do
aprendizado desse assunto tão valoroso para a sociedade.
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ANEXO A– Ata de apresentação do trabalho de conclusão de curso
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ANEXO B – Aprovação do projeto pelo CEPSH
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ANEXO C – Termo de doação das ossadas pelo IML

