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Introdução
A identificação humana de corpos carbonizados fundamenta-se na análise de elementos
dentários e materiais odontológicos. As identificações forenses dentárias são fundamentais,
principalmente em desastres em massa dependendo fundamentalmente da disponibilidade
de registros odontológicos do indivíduo antemortem.
Objetivo
Avaliar as alterações de biomateriais restauradores e protéticos submetidos a temperaturas
elevadas para o estabelecimento de parâmetros físicos que auxiliem nos casos de
identificação humana em corpos carbonizados.
Metodologia
A amostra do estudo experimental in vitro foi composta por 40 corpos de prova dividida em 4
grupos: GI (corpos de prova de cimentos de iônomero de vidro químico), GII (amálgama de
prata), GIII (resina composta híbrida) e GIV (liga de cobre alumínio). Os corpos de prova
foram submetidos a temperaturas de 300°C, 500°C, 700°C e 900°C. Após a incineração dos
biomateriais foram submetidos a análises macroscópicas sobre as modificações de estrutura,
coloração, forma e estabilidade dimensional.
Resultados
Os resultados referentes à radiopacidade dos biomaterais após a incineração foram tratados
por meio dos métodos estatísticos Análise de Variância e Dunn com nível de significância de
5%. Em relação à radiopacidade dos biomateriais houve diferença estatisticamente
significante (p<0,05).
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