Zelando pela ética
e fiscalizando
o exercício
da odontologia.

Conheça melhor a Odontologia
Legal e conte com um especialista
sempre que precisar!
A Odontologia Legal aplica
conhecimentos odontológicos em
situações incomuns à primeira vista,
mas que são muito importantes
para a sociedade.
O cirurgião–dentista especialista
é chamado Odontolegista.
O Odontolegista trabalha em
universidades, convênios odontológicos,
institutos médico-legais, escritórios
de consultoria odontológica, ou ainda
como autônomo.
A Odontologia Legal abrange a
identificação humana, perícias em
foro cível, trabalhista, administrativo
e criminal, prestando esclarecimentos
importantes à sociedade.

@cro_df

ConselhoRegionaldeOdontologiaDF

youtube.com/tvcrodf/

Contato
www.crodf.org.br
crodf@crodf.org.br
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A
 Odontologia Legal
é uma especialidade
a serviço de todos!
O Odontolegista examina e avalia danos
bucais quando uma pessoa sofre um
acidente ou uma agressão, ajudando a
Justiça:
• indenizar a vítima;
• punir o autor da agressão.
Auxilia também na identificação das vítimas
de catástrofe como:
• acidentes aéreos;
• incêndios;
• enchentes.
Nos casos de ossada desconhecida, o
Odontolegista analisa o crânio e outros
ossos e realiza:
• estimativa de cor da pele;
• estimativa do sexo biológico;
• estimativa da idade;
• aproximação das características do
rosto da pessoa.
O objetivo é que sua identificação possa
ser feita e a família possa sepultá-la
dignamente.
A análise das marcas
de mordida deixadas
em alimentos e
outros objetos ou
vítimas é feita pelo
Odontolegista.

Esta perícia pode identificar seu autor
e contribuir para investigação de:
• crimes sexuais;
• crimes contra patrimônio;
• crimes contra a pessoa
(ex. violência doméstica).
O Odontolegista atua em convênios
odontológicos realizando perícias
administrativas, onde avalia:
• oportunidade, indicação e qualidade dos
tratamentos realizados;
• realização de cobranças indevidas e
identificação de fraudes por parte dos
usuários ou credenciados.
Segundo o Censo 2010 do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) 599 mil
crianças não foram registradas ao nascer.
A estimativa da idade de indivíduos pelo
exame dos dentes é relevante nos casos
em que estes:
• não possuem certidão de nascimento;
• serão registrados muito tempo após
nascidos;
• serão adotados;
• existam dúvidas sobre a sua idade.

O Odontolegista recupera o DNA
principalmente dos dentes e saliva, embora
possa também ser extraído de amostras
de sangue, esfregaços bucais, ossos, fios
de cabelo e outros materiais biológicos,
contribuindo para identificar:
• uma pessoa desconhecida;
• o autor de um crime.
Células da mucosa podem ser colhidas
através de hastes com pontas de
algodão e analisadas em laboratório
para recuperação do DNA e quando
comparadas à amostras dos familiares,
identificam sua origem.

