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Resumo: A Odontologia Legal é a especialidade que possibilita 

uma abrangência nos campos de atuação do cirurgião-dentista, o 

qual deverá aplicar conhecimentos de diversas especialidades 

odontológicas em favor da justiça. O objetivo do trabalho é 

promover a relação entre a Odontologia e o Direito na 

atualidade e sua aplicabilidade na prática. Baseado na Resolução 

CFO – 63/2005, a atuação do odontologista legal restringe à 

análise, perícia e avaliação de eventos referentes à área de 

conhecimento do cirurgião-dentista, mas sendo capaz de 

estender-se para outras áreas. O cirurgião-dentista pode ser 

requisitado para desempenhar a função de perito nas perícias 

civis, criminais, trabalhistas e na sede administrativa desde que 

detenha de conhecimentos biológicos e do direito auxiliando nas 

decisões da justiça, prestando serviços legais e humanitários 

para com a sociedade. No trabalho realizou-se uma revisão de 

literatura através da coleta de artigos científicos acessados nas 

bases de dados: LILACS, MEDLINE, BVS, SCIELO, PubMed, 
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B-on e Elsevier. Como estratégia de busca foram utilizados os 

seguintes termos: “Odontologia Legal”; “Direito”; 

“Odontolegista”. A Odontologia Legal objetiva fornecer 

esclarecimentos sobre a Justiça, através da interação da 

Odontologia e do Direto. Cada especialidade trabalhará no seu 

campo de atuação, contudo haverá uma inevitável convergência 

desses trabalhos com o propósito de agregar o máximo de 

informações possíveis em prol da verdade jurídica.  

Palavras chaves: Odontologia legal, Direito, Legislação 

Odontológica. 

 

Abstract: The Legal Dentistry is the specialty that makes 

possible a scope in the fields of action of the dental surgeon, 

who must apply knowledge of several dental specialties in favor 

of justice. The objective of this work is to promote the 

relationship between Dentistry and Law in the present time and 

its applicability in practice. Based on Resolution CFO – 

63/2005, the performance of the legal dentist restricts the 

analysis, expertise and evaluation of events related to the dental 

surgeon's knowledge area, but being able to extend to other 

areas. The dental surgeon may be required to perform the 

function of expert in civil, criminal, labor and administrative 

expertise as long as he has biological and legal knowledge 

assisting in the decisions of justice, providing legal and 

humanitarian services to society. In the work a literature review 

was made through the collection of scientific articles accessed in 

the databases: LILACS, MEDLINE, BVS, SCIELO, PubMed, 

B-on e Elsevier. As a search strategy the following terms were 

used: "Legal Dentistry"; "Right"; "Odontolegista". The Legal 

Dentistry aims to provide clarification on Justice, through the 

interaction of Dentistry and Law. Each specialty will work in its 

field, however there will be an inevitable convergence of these 

works with the purpose of aggregating as much information as 

possible in favor of legal truth. 

KeywordS: Legal Dentistry; Law, Dental Legislation. 
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INTRODUÇÃO  

A Lei nº 5.081, de 24 de Agosto de 1966. Regulamenta o exercício 

profissional da odontologia no Brasil
1
. Diversas são as especialidades 

regulamentadas de acordo com o Conselho Federal de Odontologia, dentre 

elas uma tem demonstrado a dedicação em conduzir e agregar informações 

da ciência odontológica a emprego da justiça
2,3

.  

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
1,4,5

.
 

A especialidade se dedica na aplicabilidade dos 

conhecimentos odontológicos nas mais variadas especialidades, como: 

dentística, prótese, ortodontia, odontopediatria, periodontia, cirurgia buco 

maxilo-facial, endodontia e radiologia, aos interesses do direito, prestando 

serviços legais e humanitários para com a sociedade
1,2

.  

Pela resolução do CFO número 63 de 2005, os campos de a atuação 

para o cirurgião-dentista especialista em Odontologia Legal abrangem: a 

identificação humana; perícia em foro civil, criminal e trabalhista; perícia 

em área administrativa; perícia, avaliação e planejamento em infortunística; 

tanatologia forense; elaboração de autos, laudos e pareceres, relatórios e 

atestados; traumatologia odontolegal; balística forense; perícia logística no 

vivo, no morto, íntegro ou em partes fragmentadas; perícias em vestígios 

correlatos, inclusive de manchas ou líquidos oriundos da cavidade bucal ou 

nela presentes; exames por imagem para fins periciais; deontologia 

odontológica; exames por imagens para fins odontolegais e através 

orientação odontolegal para o exercício legal profissional 
3,6,7

. 

Verifica-se, atualmente, a íntima relação entre a ciência odontológica 

e o Direito, envolvendo bem como dentistas, assim como juízes e 

advogados. E pautado no contexto dessas ciências, o objetivo desde 

trabalho é demonstrar o conhecimento da relação entre a Odontologia e o 

Direito na atualidade e ressaltar a importância que uma ciência pode 

exercer na prática da outra. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

A atuação do profissional odontologista é regulamentada através dos 

artigos 63 e 64 da Resolução CFO – 63/2005, que é titulada como 

“Consolidação das normas para procedimentos nos Conselhos de 

Odontologia”. Conforme essa resolução, a atuação do profissional 

especialista em Odontologia Legal se restringe à análise, perícia e avaliação 

de eventos relacionados com a área de competência do cirurgião-dentista, 

podendo estender-se a outras áreas, se disso depender à busca da verdade, 

no estrito interesse da justiça e da administração
6,8

. 

Portanto, define-se perícia como uma série de procedimentos de 

investigação, determinadas por uma autoridade policial ou judiciária, e têm 

o objetivo de esclarecer pontos que envolvem os acontecimentos e 

produzirão provas que será materializada com o laudo, e que auxiliam a 

justiça
 3,4,6

. Os responsáveis pela sua realização são chamados de peritos, os 

quais são incumbidos por autoridades competentes, devido ao fato de serem 

as pessoas mais qualificadas para aquele trabalho. Pode-se concluir, o 

perito é um técnico o qual detém de uma especial aptidão podendo ser 

solicitado por autoridades competentes, para esclarecer acerca de fatos, 

pessoas ou coisas para a justiça ou a polícia
 3,9

. Logo, o perito não tem a 

função de julgar o fato, somente de relatar os fatos como os observa e 

emitir o laudo técnico adotando uma imparcialidade, em todo o andamento 

do caso com a finalidade de esclarecer o juiz e as partes a respeito da 

natureza do problema, das causas e assim apontar as possibilidades de 

reparação e ressarcimento
4,10

.  

Com a instituição dos Estados Modernos ou Estados de Direito, a 

justiça privada foi substituída pela justiça Pública ou Oficial, assumindo o 

Estado o encargo e o monopólio de definir e realizar o direito aplicável 

diante do litígio. Logo, a autoridade judicial, possuía a incumbência de 

decidir causas dentre as mais diversas e complexas, então necessitaria 

conhecer todas as especialidades do saber humano. Por isso, há necessidade 

da Justiça recorrer aos peritos, especialistas nas diferentes áreas de 

conhecimento
3
. Portanto, o cirurgião-dentista pode atuar em perícias civis, 

criminais, trabalhistas e na sede administrativa desde que seja solicitado e 

tenha conhecimentos biológicos e noções de direito adequadas para 

desempenhar a função de perito, possibilitando auxiliar nas decisões da 

justiça 
4,7

.  

Na área Civil os tipos de perícias onde o odontolegista pode atuar são: 

ressarcimento de danos, arbitramento judicial de honorários profissionais, 

exclusão de paternidade, estimativa da idade (nos casos de adoção), e 
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avaliação de equipamentos odontológicos. Em questões Trabalhistas o 

odontolegista pode auxiliar nas investigações de infortúnios do trabalho, 

principalmente quando o acidente atinge a face e a boca ou quando existem 

doenças profissionais com manifestação bucal.
 
 Já o perito que atua em 

Sede Administrativa efetua avaliações de convênio e aquelas em demandas 

internas em instituições públicas ou privadas 
3,4

.  

Já na área Criminal pode-se atuar na identificação no vivo, no cadáver 

e em perícias antropológicas (no crânio esqueletizado)
3
. No indivíduo vivo 

pode-se citar as perícias: das marcas de mordida e impressões labiais, 

encontradas em pessoas ou objetos, na avaliação de lesões corporais que 

envolvam o aparelho estomatognático, nas perícias de manchas, na 

determinação da embriaguez alcoólica, na determinação da idade de um 

infrator ou indivíduos sem registro civil, na identificação humana ou 

exclusão, por exemplo, em casos de suspeitos de crimes e outros exames 

periciais. Já no cadáver, a Odontologia Legal pode ser diferencial na 

identificação de cadáveres desconhecidos (corpos dilacerados, 

carbonizados, macerados, em avançado estado de putrefação ou 

esqueletização, vítimas de acidentes fatais ou em massa), nos estudos 

antropológicos, como: a determinação de sexo, estimativa de idade, 

ancestralidade e estatura, na avaliação de lesões corporais, nas perícias em 

manchas e na análise de ingestão de substâncias através do exame da saliva 
2,4,7

. 

Outra área em que o Cirurgião Dentista deve intervir juntamente com 

a justiça criminal são nos casos de violência doméstica. Isso se deve ao fato 

que o cirurgião-dentista tem um contato frequente com os pacientes, o que 

permite e facilita a identificação de sinais desse tipo de violência. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 13, 18 e especialmente o 

245, dispõe que todos devem zelar pela segurança dos menores por serem 

considerados incapazes de se defender. Ainda expõe que, quando 

constatado sinais de violência, é dever de todos, comunicar os fatos ao 

conselho tutelar. No artigo 245 ainda prevê punição para os médicos, 

responsáveis pelo estabelecimento de saúde e pela não comunicação de tais 

casos envolvendo maus tratos
4
.  

Na luz do Direito, varias legislações regulam a atividade 

odontológica, desde o ambiente de consultório aos das perícias e auditorias. 

É através da lei 5081, dos Códigos de Processo Civil e Penal, do Código de 

Direito do Consumidor e do Código de Ética Odontológica, que a maior 

parte dessa interação acontece, e também, as outras resoluções do Conselho 

Federal de Odontologia que abordam assuntos mais específicos e os limites 

da atuação dos profissionais na prestação de serviço odontológico, pericial 
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e de pesquisa 
11,12,13,14

. Contudo, há cirurgiões-dentistas que descumprem 

práticas e legislações estabelecidas no Código de Ética Odontológico, o que 

provoca um aumento no número de processos cíveis e administrativo 

contra os mesmo
4
. 

METODOLOGIA 

Realizada pesquisa de literatura científica especializada sobre o tema do 

estudo. A revisão da literatura foi realizada através de documentos 

científicos acessados nas bases de dados: LILACS, MEDLINE, BVS, 

SCIELO, PubMed, B-on e Elsevier.  

Após a revisão da literatura, foi realizada uma coletânea de pesquisas 

feitas por vários autores com trabalhos publicados relacionados com o tema 

objeto de estudo. Como estratégia de busca Foi utilizada a combinação das 

seguintes palavras-chave: “Odontologia Legal”; “Medicina Legal”; 

“odontolegista”.  

Para os critérios de inclusão foram selecionados artigos de caráter 

científico publicados em sua versão completa, gratuita, não tendo sido 

atribuídos limites para as datas de publicação. Nos critérios de exclusão 

foram atribuídos os artigos que apresentavam apenas os resumos, pagos ou 

publicados em outros idiomas.  

DISCUSSÃO 

A Odontologia Legal se preocupa em levar conhecimentos da ciência 

odontológica a serviço da justiça. Explanadas as legislações que 

regularizam a participação dos cirurgiões-dentistas possibilitando contar 

com a atuação do especialista em Odontologia Legal relacionando com o 

Direito e a Justiça. Contudo, ainda podem ser verificados alguns equívocos 

que ocorrem em relação à Odontologia e o Direito, tanto por parte dos 

dentistas, quanto dos Juízes e advogados. Isso, normalmente, se deve ao 

desconhecimento dos aspectos da relação e da importância que uma ciência 

pode exercer na prática da outra. Dessa forma, devemos promover quando 

necessária uma relação e uma conexão entre a Odontologia e o Direito, na 

prática diária e na execução da Justiça
 4,15

. 

Diante dos tratamentos odontológicos, o cirurgião-dentista deve estar 

atento na realização dos registros e anexação de todo documento necessário 

nos no prontuário odontológico de cada paciente para que seja feito de 

maneira adequada. A importância do prontuário está relacionada às 

obrigações odontolegais da relação profissional e paciente, pois se o 

mesmo não for executado de forma adequada, poderá fornecer subsídios 

mediante processos judiciais de qualquer instância
16,17

.  
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O novo Código de Ética Odontológico (CEO), no Art. 17º aborda 

sobre os documentos odontológicos ressaltando que é obrigatória a 

elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada e a conservação 

em arquivo próprio seja de forma física ou digital
 6

. Isso se deve ao fato 

dessa documentação servir como uma prova de defesa para os odontólogos 

em questão jurídicas e éticas, e para identificação humana, quando os 

mesmos são acionados. Portanto, todos os documentos que envolvam 

procedimentos relacionados à odontologia podem ser considerados como 

documento odontológico, no qual fazem parte: os prontuários dos 

pacientes, cópias de prescrições, orientações escritas no pós-operatório, 

cópias de telegramas, e-mails, radiografias, modelos de estudo. Logo, se o 

dentista não for organizado ficará sujeito e vulnerável as declarações do 

paciente e a disposição da justiça para julgamento. O que provoca um 

aumento no número de ações movidas contra cirugioes-dentistas
4,16,17

. 

A odontologia legal possibilita a identificação humana, através da 

realização de uma perícia odontológica. A identificação pode ser feita em 

um individuo vivo ou vítimas mortais, nas situações de catástrofes e de 

conflitos armados que ocorrem frequentemente, quando o reconhecimento 

visual é impossível e, também, na ausência de dados como a datiloscopia, 

na identificação de agressores em processos criminais, passando por 

avaliação e reparação de danos corporais
6,18

. Também pode ser feita num 

cadáver como em: corpos carbonizados, dilacerados, estado avançado de 

putrefação, em afogamentos e acidentes de massa ou na própria peça 

antropológica.
2,7,10

. Os métodos utilizados dependem do estado em que se 

encontra a vítima e deve ser realizado de forma adequada e cuidadosamente 

a fim de contribuir com um maior numero de informações
18

. 

Entre os métodos utilizados e que se destacam para realização da 

identificação humana estão: o estudo das características da dentição, a 

utilização da rugoscopia palatina, a queiloscopia (impressões labiais), a 

análise de mordeduras, a analise comparativa de dados ante-mortem e post-

mortem e análise de DNA (utilizando material genético extraído de dentes 

e saliva)
7
.  

Apenas um especialista Cirurgião Dentista é capaz de fazer uma 

avaliação com qualidade, além de expor qual o impacto do dano causado na 

vida do indivíduo e até de influenciar na decisão indenizatória, 

quantificando os custos de reparação
4
. Na maioria dos países 

desenvolvidos, o cirurgião-dentista faz parte da equipe forense, mas no 

Brasil, ainda muitas Instituições Oficiais de Perícia não contam com 

profissionais da área odontológica, o que provoca uma falta de análise 

científica adequada e subestimação das evidências disponíveis
2
. 

https://www.sinonimos.com.br/portanto/
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CONCLUSÕES  

A Odontologia Legal é a especialidade que visa fornecer esclarecimentos 

sobre a Justiça e a sociedade, a partir de conhecimentos inerentes a área de 

atuação profissional e as diversas especialidades, tornando-se 

imprescindível na identificação humana. A partir da literatura, é notória a 

interação entre diferentes áreas do conhecimento como: Direto e 

Odontologia, as quais se relacionam em diversos âmbitos da esfera penal, 

criminal, trabalhista e administrativa. 

É crucial que o direito e a odontologia trabalhem de forma recíproca, 

ou seja, ambas devem interagir cada uma no seu campo de atuação, mas no 

final deve haver uma convergência dos trabalhos a fim de se agregar o 

máximo de informações da ciência odontológica a emprego da justiça. 

Portanto, o entendimento por parte dos: juízes, advogados e odontólogos, 

da relação e da importância das áreas de direito e de saúde é necessário na 

prática uma da outra, pois a odontologia Legal é a ciência que, ao 

investigar todas as evidências, trabalha em prol da verdade jurídica. 

Verifica-se a importância da confecção, manutenção e armazenamento 

do Prontuário Odontológico, evidenciando os trabalhos realizados nos 

arcos dentários, como é disposto no Código de ética Odontológico na lei 

5081, visto a responsabilidade legal mediante aos pacientes e que a 

qualquer momento há possibilidade de utilização dos mesmos em processos 

judiciais. Pois, somente com o correto registro de todas as etapas do 

atendimento de determinado paciente é que se faz possível a defesa em 

caso de processos judiciais. Dessa forma, é importância alertar os 

cirurgiões-dentistas para a necessidade do correto preenchimento e 

arquivamento dos prontuários odontológicos, uma vez que, além da 

importância clínica, eles podem fornecer esclarecimentos relevantes à 

Justiça.
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