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A Reconstrução Facial ou Aproximação 
Facial Forense é um recurso técnico utili-
zado como método auxiliar no processo 
de identificação humana. Em algumas 
circunstâncias, o encontro de estruturas 
anatômicas pode gerar a necessidade 
legal de identificação, integrando-o 
como parte do processo investigativo.

Aplicado nos casos em que não se dis-
ponha de registros prévios (ante-mor-
tem) para análise comparativa, o recurso 
aproxima a aparência de um indivíduo a 
partir do crânio, permitindo um possível 
reconhecimento por amigos e familiares, 
aumentando, assim, as possibilidades de 
obtenção de informações que viabilizem 
a identificação. (5,14)

A especialidade de Odontologia Forense 
tem contribuído com inúmeras pesquisas 
sobre o tema. O conhecimento anatômico 
da face; a análise sobre o posicionamento 
mandibular e as características do lábio e 
do nariz; e o posicionamento das órbitas 
oculares são temas de alguns desses es-
tudos, que verificam padrões de face de 
segmentos populacionais brasileiros. A 
Reconstrução Facial Forense (RFF) é mais 
eficaz quando baseada em informações 
antropológicas específicas para a popula-
ção que o crânio pertença. 
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Reconstrução Facial Forense

Diferentes metodologias são aplicadas 
na reconstrução facial tridimensional, 
utilizando-se técnicas manuais ou digi-
tais: (1) Método Americano, no qual o 
crânio é usado como uma base sobre a 
qual se aplica material de modelagem, 
esculpindo-se os tecidos moles. Nesse 
método, consideram-se determinadas 
relações anatômicas obtidas durante 
estudos antropológicos do crânio e da 
profundidade dos tecidos. (2) Método 
Russo, quando os músculos faciais são 
definidos e modelados em suas inser-
ções, um a um, sobre o crânio. (3) e o 
Método Combinado, que mescla essas 
duas técnicas: a modelagem de estru-
turas musculares associada a informa-
ções de profundidade de tecidos faciais 
contidas em tabelas. 

A morfologia do crânio serve como 
guia para o formato do rosto e das ca-
racterísticas faciais, respeitando as men-

surações de profundidade de tecidos 
moles, constituindo referenciais para a 
reconstrução manual ou computadori-
zada. (11,13)

Uma das principais linhas de pesquisa 
relacionada à área é a constituição de 
bancos de dados com informações re-
gionais de espessura média de tecidos 
moles da face, que podem ser obtidas 
em exames imaginológicos ou direta-
mente de cadáveres. (3)

Utilizando as tabelas desenvolvidas, 
que fornecem médias para os limites 
de espessura em cada um dos pontos 
craniométricos, buscam-se métodos de 
reconstrução mais adequados. Essas re-
ferências também podem ser organiza-
das de acordo com o gênero, a idade, 
a morfologia facial e os outros parâme-
tros conhecidos por causar alterações 
significativas. (1,13)

Em estudo piloto, Utsuno e colaborado-
res, analisando radiografias em norma 
lateral, dividiram os sujeitos da pesqui-
sa em grupos classificados em Classe 
I, Classe II e Classe III. Como resultado, 
obtiveram diferenças significativas na 
espessura de tecidos moles em alguns 
dos pontos craniométricos avaliados, 

A técnica consiste em 
reconstruir os músculos 
da cabeça e do pescoço, 
respeitando seus limites 
de origem, inserção e 

profundidade.
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computadorizadas, pode apresentar 
distorções, pois sua superfície é, ainda, 
estimada. Possivelmente a análise das 
muitas Imagens de Reconstruções Multi-
-Planar (MPR) possibilita maior precisão. 
(7) Trata-se, portanto, de uma linha de 
pesquisa que tem combinado estudos 
anatômicos, imaginológicos, desen-
volvimento e utilização de programas 
computacionais. Sua aplicabilidade, 
que prioritariamente se destina às pe-
rícias forenses, atualmente, começa a 
estender-se ao campo da Arqueologia e 
Antropologia. Entretanto, ainda, são ne-
cessárias mais pesquisas sobre o tema, 
bem como particularização de caracte-
rísticas faciais de populações específicas 
e aperfeiçoamento na manipulação de 
softwares. Os avanços científicos têm 
apresentado uma importante participa-
ção de diversas áreas da Odontologia.

concluindo-se que apresentam variabili-
dade de acordo com os tipos faciais. (12)

Alternativamente, estudos têm desen-
volvido programas para que possam ge-
rar uma imagem reconstruída da face. A 
metodologia de reconhecimento facial 
mudou de uma abordagem puramen-
te baseada em imagens 2D para o uso 
de imagens 3D. Inicialmente criticados 
por apresentarem imagens inaceitáveis, 
devido a uma limitação dos progra-
mas, o resultado era considerado como 
“imagens sem vida” e, portanto, sem a 
eficácia necessária para propiciar o re-
conhecimento com propósito forense. 
Os estudos evoluíram e, atualmente, 
considera-se que o desenvolvimento 
de sofisticados softwares e hardwares 
contribui não só ao aumento de dados 
disponíveis para análise científica, mas 

também para a melhora da qualidade 
e objetividade da pesquisa. No entanto, 
um dos principais desafios que persiste é 
quanto à mensuração da estrutura dos 
tecidos moles da face, que pode variar 
entre as populações. (8,9,2,4,10)

Hwang e colaboradores desenvolveram 
técnicas em que os pontos são demar-
cados duplamente, em tecido duro (ós-
seo) e tecido mole. O programa utilizado 
mede a distância entre esses pontos, 
tarefa realizada com grande precisão e 
reprodutibilidade. (6) 

Embora considere-se que medidas re-
alizadas em modelos tridimensionais 
sejam precisas, o processo computacio-
nal necessário para realizar a reconstru-
ção de um modelo 3D, que é baseado 
em volumes obtidos por tomografias 
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