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SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO HUMANA – 1ª Via 

Prezado familiar, 

Para a confirmação da identidade de seu ente querido, solicitamos os seguintes documentos, exames e 

algumas informações listados abaixo: 

- Prontuários odontológicos com os todos os documentos anexos (ficha de anamnese, odontograma, 

planejamento, ficha descritiva por consulta, fotos intra e extrabucais, radiografias e modelos de gesso), 

obtidos do cirurgião-dentista; 

- Radiografias odontológicas (periapical, panorâmica, interproximal, oclusal e/ou telerradiografia lateral), 

obtidas em consultórios, hospitais ou postos de saúde onde o parente frequenta; 

- Qualquer radiografia do crânio, em especial radiografias de seios da face (comum para quem faz tratamento 

de sinusite e podem ser encontradas no otorrinolaringologista); 

- Tomografias e ressonâncias magnéticas do crânio, obtidas em hospitais e clínicas de diagnóstico por 

imagem; 

- Próteses removíveis (dentadura e/ou prótese parcial, sejam elas definitivas ou provisórias), placas de 

clareamento, aparelho removível, protetores bucais, placa de bruxismo, modelos de gesso, registros de 

mordida. 

- Qualquer tipo de prótese facial e/ou ocular; 

- Fotografias digitais ou impressas da pessoa mostrando o rosto, o sorriso, as tatuagens, cicatrizes, adereços 

e roupas no antes do desaparecimento/óbito. Pode ser imagens de redes sociais. Quanto mais mostrar os 

dentes, melhor. Quanto maior a definição da imagem, melhor. 

- Outras radiografias ou exames por imagem de qualquer parte do corpo (como raio-x de tórax, abdome e 

quadril). São especialmente úteis, se for o caso, exames que mostrem ossos que a pessoa já tenha fraturado 

antes, ou que tenha instalado pinos, placas, parafusos e outros dispositivos ortopédicos; 

- Prontuário médico, obtido em hospitais, consultórios, clínicas e unidades de saúde (especialmente útil em 

casos de instalação de próteses mamárias, marca-passos e cardioversor desfibrilador implantável); 

- Nome e contato do(s) cirurgião(ões)-dentista(s) e do(s) médico(s) para eventuais verificações de 

informação; 

- Documentos de identidade: carteira de identidade, certidão de nascimento, carteira de trabalho e carteira de 

reservista. 

- Informações sobre os trajes usados no dia do desaparecimento/óbito, além de dados sobre acessórios como 

relógio, correntes, pulseiras, boné, óculos etc. 

Lembre-se: 

Não importa se os documentos, fotos e exames forem antigos. De preferência, nos encaminhe 

a versão original dos documentos. Em caso de documentos digitalizados, por favor enviar 

via e-mail antropologia@igp.sc.gov.br e antropologiaimlsc@gmail.com. Em caso de 

dúvida entre em contato conosco por e-mail ou pelo telefone (48) 98843-7390! 
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SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO HUMANA – 2ª Via 

Prezado familiar, 

Para a confirmação da identidade de seu ente querido, solicitamos os seguintes documentos, exames e 

algumas informações listados abaixo: 

- Prontuários odontológicos com os todos os documentos anexos (ficha de anamnese, odontograma, 

planejamento, ficha descritiva por consulta, fotos intra e extrabucais, radiografias e modelos de gesso), 

obtidos do cirurgião-dentista; 

- Radiografias odontológicas (periapical, panorâmica, interproximal, oclusal e/ou telerradiografia lateral), 

obtidas em consultórios, hospitais ou postos de saúde onde o parente frequenta; 

- Qualquer radiografia do crânio, em especial radiografias de seios da face (comum para quem faz tratamento 

de sinusite e podem ser encontradas no otorrinolaringologista); 

- Tomografias e ressonâncias magnéticas do crânio, obtidas em hospitais e clínicas de diagnóstico por 

imagem; 

- Próteses removíveis (dentadura e/ou prótese parcial, sejam elas definitivas ou provisórias), placas de 

clareamento, aparelho removível, protetores bucais, placa de bruxismo, modelos de gesso, registros de 

mordida. 

- Qualquer tipo de prótese facial e/ou ocular; 

- Fotografias digitais ou impressas da pessoa mostrando o rosto, o sorriso, as tatuagens, cicatrizes, adereços 

e roupas no antes do desaparecimento/óbito. Pode ser imagens de redes sociais. Quanto mais mostrar os 

dentes, melhor. Quanto maior a definição da imagem, melhor. 

- Outras radiografias ou exames por imagem de qualquer parte do corpo (como raio-x de tórax, abdome e 

quadril). São especialmente úteis, se for o caso, exames que mostrem ossos que a pessoa já tenha fraturado 

antes, ou que tenha instalado pinos, placas, parafusos e outros dispositivos ortopédicos; 

- Prontuário médico, obtido em hospitais, consultórios, clínicas e unidades de saúde (especialmente útil em 

casos de instalação de próteses mamárias, marca-passos e cardioversor desfibrilador implantável); 

- Nome e contato do(s) cirurgião(ões)-dentista(s) e do(s) médico(s) para eventuais verificações de 

informação; 

- Documentos de identidade: carteira de identidade, certidão de nascimento, carteira de trabalho e carteira de 

reservista. 

- Informações sobre os trajes usados no dia do desaparecimento/óbito, além de dados sobre acessórios como 

relógio, correntes, pulseiras, boné, óculos etc. 

Lembre-se: 

Não importa se os documentos, fotos e exames forem antigos. De preferência, nos encaminhe 

a versão original dos documentos. Em caso de documentos digitalizados, por favor enviar 

via e-mail antropologia@igp.sc.gov.br e antropologiaimlsc@gmail.com. Em caso de 

dúvida entre em contato conosco por e-mail ou pelo telefone (48) 98843-7390! 
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CASO SIRSAELP:   

SUPOSTA VÍTIMA:    

 

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 
Declaro que recebi uma via desta solicitação de documentos para identificação humana e fui orientado pela 

equipe do IGP/SC, comprometendo-me a providenciar os documentos solicitados. 

Nome do familiar orientado:    

Documento do familiar orientado:     

Relação do orientado com a vítima:      

Telefone e e-mail para contato:     

Assinatura do orientado:      

Local e data:      

Assinatura do profissional do IGP:       


