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Apresentação 
 
 
 

 

Essa obra é direcionada para uma abordagem acerca da 

Odontologia Legal como uma ferramenta humanitária, jurídica 

e social, haja vista a atual ligação da mesma com o Direito, ao 

constituir um liame entre as áreas. 

Ao partir de uma pesquisa minuciosa em livros, artigos e 

revistas com validação perante a comunidade científica, os 

acadêmicos da Unidade Curricular Processos Biológicos, do 

Centro Universitário AGES, evidenciaram uma relação direta da 

aplicação do conhecimento do sistema estomatognático a 

serviço do âmbito social, a medida que pontuaram uma relação 

direta com a biologia molecular, cuja biotecnologia hodierna 

possibilita uma ampliação do conhecimento, além de 

possibilitar novos caminhos a serem percorridos pelos  

acadêmicos  e profissionais. 

Marcado por um compilado histórico e social, com a 

utilização de um olhar biológico, a obra visa ser uma ferramenta 

de compreensão da Odontologia Legal - atuação forense, para a 

população e acadêmicos, ao atenuar sua eficácia e relevância 

perante cenários distintos, a medida que associa tal ótica com a 

biologia molecular, que corrobora para  a  ação direta desses 

profissionais. 
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Estudantes do curso de Odontologia do Centro Universitário 

AGES, campus de Paripiranga - Bahia, os autores da obra 
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direcionamento para os acadêmicos e demais interessados que 

venham a ter interesse sobre o tema. 
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CAPÍTULO I 

 
INTRODUÇÃO À ODONTOLOGIA LEGAL 

O termo Odontologia Legal está associado a uma especialidade 

odontológica que aplica seus conhecimentos, desde anatomia e matérias 

básicas, até as mais complexas, como prótese, periodontia, cirurgia buco- 

maxilo-facial, odontopediatria, dentística, radiologia, endodontia e 

ortodontia, aos interesses do Direito. A Odontologia Legal é definida por 

Leite como “(...) a ciência que correlaciona conhecimentos odontológicos e  

jurídicos e se aplica a serviço da justiça (...)”. Para Arbenz, Odontologia Legal 

é como “a aplicação dos conhecimentos odontológicos na elaboração e 

execução de leis que deles carecem e como um conjunto de normas que 

regulam os deveres e direitos morais e legais do cirurgião dentista e a 

aplicação destes conhecimentos ao Direito”. Já Daruge e colaboradores 

definem como “[...] um conjunto de conhecimentos odontológicos técnicos, 

científicos, éticos e jurídicos aplicados na resolução de problemas de 

natureza cível, criminal, administrativa e trabalhista [...]”. 

A Odontologia Legal é dividida da seguinte maneira: odontologia legal 

geral (dentro dela encontra-se a subdivisão em deontologia, que é o estudo 

do dever, e diceologia, que é o estudo dos direitos profissionais), e 

odontologia legal especial (estuda antropologia e tanatologia forense, 

energias de ordem física, mecânica, química, físico-química, identidade e 

identificação, dentre outros assuntos específicos). 
 

ORIGEM 
 

Luiz Lustosa Silva foi o criador da denominação Odontologia Legal em 

1924. Nesse mesmo ano, o professor paulista publicou o livro “Odontologia 

Legal”, que estabelece os limites do seu campo de ação. No entanto, a 

Odontologia Legal foi caracterizada como uma ciência capaz de auxiliar a 

Medicina Legal, em 1898, com a primeira publicação oficial do dentista 

cubano Oscar Amoedo em Paris. 

Relata-se que Odontologia Legal foi utilizada a primeira vez em Paris, 

França. No dia 4 de maio de 1897, o Bazar de Caridade foi palco para um 

incêndio. Nessa tragédia, dentre as 200 pessoas que foram mortas, a 

Duquesa de D’Aleman e a Condessa Villeneuve estavam entre os 40 corpos 

sem identificação. Portanto, foi sugerido por Albert Hans, cônsul do Paraguai, 

que os dentistas da nobreza deveriam fazer a identificação. A sugestão foi 

aceita e a identificação foi realizada com sucesso. 

Outro fato histórico importante ocorreu em 1909, de acordo com a 

ABO-CE. Aconteceu na capital do Chile, Santiago, quando um porteiro de um 

edifício desapareceu e um   cônsul alemão teve a morte anunciada vítima de 

um incêndio. 



CAPÍTULO I 

 
Logo, o porteiro foi apontado como principal suspeito do   assassinato. No 

entanto, não contavam com a participação de um indivíduo fundamental 

para desvendar essa história, chamado Bastarriga, dentista chileno que tinha 

conhecimento do episódio de Paris e que foi atrás da ficha clínica do cônsul 

com o auxiliar que atendia o diplomata. O dentista chileno identificou que 

aqueles restos mortais não eram da autoridade alemã, mas sim do porteiro. O 

cônsul foi encontrado na fronteira com a Argentina e confessou a farsa, o 

assassinato do porteiro e outras situações que haviam gerado muito dinheiro 

para ele. 
 

ODONTOLOGIA LEGAL NO BRASIL 

 
Pode-se dividir o estudo da Odontologia Legal no Brasil de dois jeitos: 

legislação, onde analisam as leis que foram promulgadas de acordo com a 

evolução histórica do país; e pelos eventos históricos, que fizeram com que a 

Odontologia Legal crescesse no país. 

 
 

Legislação: no começo do período colonial, onde não havia uma 

legislação específica, os físicos-mor – cargo criado pela coroa 

portuguesa – eram quem autorizavam as pessoas a realizarem ou não 

procedimentos odontológicos. Só em 1631 houve a primeira 

regulamentação, por meio de uma Carta Régia, escrita pelo rei de 

Portugal, que determinou que para alguém atuar como cirurgião-

dentista deveria passar por uma banca. A banca era composta por um 

cirurgião-mor de Portugal e por dois barbeiros da colônia que 

avaliavam se o indivíduo estava apto ou não para realizar procedimentos 

odontológicos em terceiros. 112 anos depois essa banca passou por uma 

reforma, adicionando um suplente. 

Essa alteração estava presente na Carta de Ofício (1743) e segundo 

historiadores foi através dessa legislação que Tiradentes (Joaquim da 

Silva Xavier) foi habilitado. Na sequência, em 1802, na Carta de 

Comissão, foi especificada uma multa de dois mil réis para a prática não 

autorizada, ou seja, para quem atuasse como dentista sem ter sido 

habilitado pela banca. Já em 1879, o decreto 247 reformou o Ensino 

Superior no Império, possibilitando a criação dos cursos de Farmácia e 

de Cirurgia Dentária dentro das faculdades de Medicina. 



Alguns anos depois, com o decreto 9.311, houve a criação dos cursos 

de Odontologia e em comemoração a promulgação dessa lei foi definido 

como o dia do cirurgião-dentista, 25 de outubro. Em 1932, na época do 

governo de Getúlio Vargas, o decreto 20.931 regulamentava a 

fiscalização do exercício profissional. E finalmente em 1951 foi 

promulgada a primeira lei regulamentar da profissão: Lei 1.314. 13 anos 

depois a Lei 4.324 instituiu os Conselhos, Federais e Regionais de 

odontologia. Logo em seguida, em 1971, teve o decreto 68.704 que 

regulamentou a Lei 4.324.  Tudo isso para chegarmos a Lei 5.081, que 

está em vigor até hoje, pois regulamenta a profissão de cirurgião-

dentista. 

 
 

Em consonância, acerca dos eventos históricos, cabe pontuar que 

Henrique Tanner de Abreu, médico, foi de suma importância para a 

Odontologia Legal, pois participou da abertura do curso de Medicina Legal 

aplicada à Arte Dentária em 1920 na faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

e em 1922 publicou a obra “Medicina Legal aplicada à Arte Dentária”. Outro  

nome muito importante foi o de Luiz Lustosa da Silva, que como já foi citado 

na “origem” foi quem publicou a primeira obra dedicada à odontologia legal  

no Brasil e foi considerado assim o pai da Odontologia Legal no Brasil. 

Ademais, a abertura do setor de Odontologia Legal na Polícia de São 

Paulo, em 1935, pelo Decreto Estadual 7.013, foi de extrema importância. Na 

sequência, Guilherme Oswaldo Arbenz publicou a obra “Introdução à 

Odontologia Legal” e Valdemar da Graça Leite publicou a obra “Odontologia  

Legal”. 

Acerca do ensino da Odontologia Legal o primeiro curso de graduação a 

ter a disciplina foi na Universidade do Rio de Janeiro, em 1931, e um ano 

depois adicionaram a disciplina no currículo mínimo. Mas, só em 1971, a 

Odontologia Legal passou a ser reconhecida como especialização pelo CFO. 

E na década de 1990 houve o estabelecimento da Odontologia Legal na pós-

graduação stricto sensu, ou seja, os cursos de mestrado e doutorado 

passaram a ter relevância na área, pois ganharam a área de concentração de 

Odontologia Legal. 



Outrossim, deve-se citar as tragédias como eventos históricos que 

contribuíram para que a Odontologia Legal ganhasse força. De início, a 

tragédia do voo 402 (Figura 1), TAM, em 1996 com origem em Congonhas (SP) 

e destino à Santos Dumont (RJ), a aeronave caiu em uma área próxima ao 

aeroporto e deixou 99 vítimas, a identificação de 75 vítimas foi feita através 

de exames odontológicos. Em 2006, o voo 1907, da GOL, com origem em 

Manaus (AM) e destino ao Galeão (RJ) sofreu uma batida com outra 

aeronave menor que conseguiu seguir viagem. No entanto, a aeronave da 

GOL deixou 154 mortos, o exame odontológico foi realizado em 15 corpos e 9 

vítimas foram identificadas somente pelas arcadas. Em 2007, o voo 3054, da 

TAM, 

com origem em Porto Alegre (RS) e destino a Congonhas (SP), teve 199 

vítimas e 79 corpos foram identificados pela Odontologia Legal. Em 2009, o 

voo 447, da Air France, com origem no Galeão (RJ) e destino a Charles de 

Gaulle (Paris), caiu no oceano Atlântico, foram 228 vítimas e mais de 40% dos 

corpos foram identificados com a colaboração da Odontologia Legal. E por 

fim, a tragédia de Brumadinho (MG), em 2019, que teve pelo menos 24 

pessoas identificadas pela Odontologia Legal. 
Figura 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem do acidente aéreo do voo 402, TAM (1996). Fonte de imagem: O Globo. 



APLICAÇÕES 

A área de atuação da Odontologia Legal é vasta, pois interage com 

todos os ramos do conhecimento humano, dentre eles embriologia, 

histologia, patologia, dentística, cirurgia e sociologia. De acordo com os 

artigos 63 e 64 da Resolução 63\2005 do Conselho Federal de Odontologia 

(CFO). O Art. 63 diz que a atuação da Odontologia Legal se restringe a 

análise, perícia e avaliação de eventos relacionados com a área de 

competência do cirurgião-dentista, podendo, se as circunstâncias o exigirem, 

estender-se a outras áreas, se isso depender a busca da verdade, no estrito 

interesse da justiça e da administração. E o Art. 64 esclarece as áreas de 

competência para atuação do especialista em Odontologia Legal. 

A Odontologia Legal (OL), desempenha um papel fundamental em 

situações em que os vestígios biológicos são quase inexistentes, em casos em 

que os corpos se encontram em avançado estado de decomposição, 

carbonizados ou até mesmo quando a identificação não pode ser realizada 

por meio de métodos odontológicos tradicionais. Nesses casos, os dentes são 

os únicos elementos passíveis de serem utilizados na identificação, pois 

resistem melhor do que qualquer tecido humano a degradação, a variações 

de pressão e de temperatura, situações comuns em acidentes aéreos. Outro 

papel importante é do odontolegista, que realiza exames em agressões físicas, 

acidentes de trânsito e também alegações de erros profissionais na 

Odontologia. Outrossim, a estimativa de idade por meio da análise da arcada 

dentária é de suma importância. A OL atua também na área antropológica 

para desvendar mistérios e dúvidas na História. 

Além disso, é válido ressaltar que o trabalho dos cirurgiões-dentistas 

na odontologia legal não se limita ao aparelho estomatognático em si, mas as 

lesões a serem periciadas se estendem por todo o corpo, nos casos de marcas 

de mordida e saliva em casos como atentado violento ao pudor, estupro ou 

lesões corporais. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 
 
 
 

Identificação humana Tanatologia forense 
 

Perícia em foro civil, criminal e trabalhista 

Perícia em área administrativa 



Balística forense Deontologia odontológica 
 

Pericia logística no vivo, no morto, 

íntegro ou em suas partes fragmentadas 

Exames por imagem para fins periciais 

Exames por imagens para fins odonto-legais 

Perícia, avaliação e planejamento em informática 

Orientação odonto-legal para o exercício profissional 
 

Elaboração de autos, laudos, pareceres, relatórios e atestados 
 

Perícia em vestígios correlatos, inclusive de manchas ou líquidos 

oriundos da cavidade bucal ou nela presentes 
 
 
 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Odontologia Legal tornou-se imprescindível na esfera mundial, isso 

porque vem se mostrando como uma ferramenta importante e eficaz no 

auxílio da verificação da verdade jurídica. 
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Há casos periciais que pode haver marcas de maus-tratos a 

crianças, como por exemplo, marcas de mordidas. Dessa forma, entrará 

em vigor a importância da Odontologia Legal na solução de casos 

periciais, e com isso, o profissional odontopediatra deve estar ciente de 

quando pode haver marcas de lesões orais que são incomuns às crianças, 

por exemplo, marcas destoantes de uma lesão qualquer – incomuns à 

desatenção.  Em congruência, caso a natureza da lesão seja incompatível 

com a explicação do trauma, há suspeita de que pode ter ocorrido um caso 

de violência infantil. 

Nesse sentido, em casos de maus-tratos por mordedura deve-se 

examinar a mordida, estudar a característica dessa marca presente – 

forma, tamanho e alinhamento dos elementos dentários – fotografar a 

marca, realizar medições entre distância dos dentes. Desse modo, as 

características únicas das arcadas, como restaurações e extrações também 

são essenciais, para que por fim faça uma comparação da marca, por 

exemplo, de uma mordida com a arcada dos suspeitos. 

Contudo, não há só lesões por mordidas, há a inclusão de dentes 

quebrados, laceração nos lábios ou cicatrizes, nesse caso, caso a natureza 

da lesão seja incompatível com a explicação apresentada pelo suspeito, a 

suspeita que tenha ocorrido um caso de violência infantil fica mais clara. 

A investigação da relação de semelhança das marcas de mordida é 

feita por meio de duas categorias. A primeira inclui as medições de regiões 

detalhadas do suspeito, como distância intercanina, chamada de análise 

métrica. A segunda está relacionada com o emparelhamento físico, 

também denominado de confrontação da associação padrão que é 

realizado tanto no suspeito quanto na vítima. Esta última tem como 

instrumento fundamental a sobreposição de imagens. 

A análise das marcas de mordida pode ser feita por meio das 

evidências físicas e biológicas. Em relação a prova física, é analisada a 

comparação das características individuais do suspeito com a marca de 

mordida encontrada na vítima. 

Quanto a evidência biológica, o estudo é realizado através da saliva  

presente na região alvo da agressão. Nas crianças e adolescentes as lesões  

por marcas de mordida normalmente ocorrem com o objetivo de atacar 

sexualmente ou agredir sendo indicada a intenção por meios da velocidade 

com que a mesma foi cometida. Quando é realizada de forma lenta, se 

caracteriza por área equimótica centralizada como resultado de ato de 

sucção ou da pressão da língua, sendo mais presentes em ataque sexuais, 

onde os locais mais suscetíveis são seios, pernas e glúteos. 



Já a mordida de forma rápida é mais frequente em casos de 

situações de ataque e defesa, em que a vítima tenta se defender do 

agressor, por isso as regiões mais afetadas são mãos e braços. 

Sabendo deste lastimável, mas real conteúdo torna-se necessário 

agora entender de maneira científica como as reações bioquímicas e 

biofísicas ocorrem dentro e fora das células nesses tipos de lesão, como no 

caso da equimose de sucção que é muito comum ser relacionados ao sexo 

oral, já que a pressão negativa exercida no ato causa a ruptura de micro 

vasos sanguíneos, deixando visível um hematoma enegrecido 

principalmente no palato, mas que também pode acometer outros lugares 

da região. 

A coagulação é uma série complexa de interações nas quais o sangue 

perde suas características de fluido, sendo convertido em massa 

semissólida, formando um coágulo irreversível, pela interação do tecido 

lesado, plaquetas e fibrina. O mecanismo bioquímico da formação do coágulo 

sanguíneo envolve uma sequência de interações proteína-proteína. Consiste 

na conversão de uma proteína solúvel do plasma, o fibrinogênio em fibrina, 

por ação de uma enzima denominada trombina. É uma série de etapas de 

ativação, sequenciais, onde o substrato para cada enzima é uma pró-enzima 

que é ativada para atuar na próxima etapa da reação. 

A reação fundamental no processo de coagulação do sangue é a 

transformação do fibrinogênio em fibrina polimerizada, processo que 

depende de inúmeras reações moleculares que ocorrem sequencialmente e 

pode ser iniciada por dois caminhos. O primeiro através da via intrínseca, a 

partir do contato de fatores de coagulação com uma superfície, o segundo 

através da via extrínseca, ativada pela liberação da tromboplastina, quando 

há destruição celular. 

Além disso, outro mecanismo importante é a formação do tampão 

plaquetário, O reparo das lesões vasculares pelas plaquetas baseia-se em 

várias funções importantes da própria plaqueta. Normalmente, as plaquetas 

são ativadas pelo contato com o colágeno subendotelial exposto após a lesão 

endotelial, desenvolvem pseudópodos que são capazes de aderir a superfície, 

e entre si, formando pequenos agregados plaquetários. 

Uma vez ocorrida a adesão plaquetária, sua proteína contrátil libera 

grânulos contendo múltiplos fatores ativos tornam-se viscosas e aderem ao 

colágeno nos tecidos e ao fator de Willebrand, que se dissemina por todo 

plasma. No processo de agregação ocorre uma reação secretora, na qual as 

plaquetas secretam alguns dos produtos armazenados nos seus grânulos, que 

incluem o ADP, serotonina, histamina, fosfolipídios plaquetários e enzimas 

que provocam a formação de tromboxana A no plasma, por sua vez, 



a tromboxana A e ADP ativam outras plaquetas, fazendo com que elas 

adiram ao original. Assim, no local de qualquer ruptura de um vaso 

sanguíneo, a parede vascular ou os tecidos extra vasculares lesados 

induzem a ativação de mais plaquetas, com a consequente formação de 

um tampão plaquetário. 

Tão importante quanto a formação do coágulo de fibrina, que 

bloqueia a perda de sangue e repara a parede vascular lesada, é a remoção 

do coágulo sanguíneo, para que prossiga a circulação sanguínea normal. A 

remoção do coágulo depende de dois processos, a retração do coágulo e a 

degradação da fibrina insolúvel. Esses processos dependem da interação 

entre as plaquetas e as proteínas plasmáticas. Recebe o nome de 

fibrinólise o processo de dissolução do coágulo de fibrina. 

A fibrinólise se produz pela digestão da fibrina por uma enzima 

proteolítica, a plasmina, que circula no plasma na sua forma inativa, o 

plasminogênio. A regulação da fibrinólise se produz por liberação de um 

ativador tecidual, depuração hepática do ativador de plasminogênio, 

ativação do plasminogênio, inibição da ativação do plasminogênio e ação 

da. A via fibrinolítica pode ser dividida em duas fases: a geração de 

plasmina, a partir da proenzima inativa plasminogênio, e a ação 

proteolítica da plasmina sobre a fibrina. 

O mecanismo intrínseco inicia-se pela formação de calicreína ligado 

ao endotélio lesado, convertendo plasminogênio em plasmina. Os 

ativadores extrínsecos encontram-se amplamente distribuídos em todos 

os tecidos do organismo e são sintetizados pelo endotélio vascular, 

liberados na circulação através de estímulos, como as endotoxinas 

bacterianas e o fator de necrose tecidual. 

Quando a fibrina é degrada em fragmentos menores, os restos de 

plaquetas e outros materiais celulares são liberados na malha de fibrina e 

removidos pelo sistema retículo endotelial. O ideal para avaliação da 

hemostasia em animais de grande porte consiste em plaquetometria, 

fibrinogênio plasmático, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina 

parcial ativada e produtos de degradação da fibrina/fibrinogênio séricos. 

O sangue coagula de 4 a 8 min quando colocado em tubo de ensaio. 

A coagulação é evitada se for adicionado um agente quelante ou citrato. A 

adição de vários agentes ao plasma recalcificado fornece considerável 

informação sobre o mecanismo de coagulação, que fornece indicação 

sobre a quantidade total de protrombina presente no sangue. Este teste é 

usado para identificar as anormalidades dos fatores envolvidos no sistema 

no sistema extrínseco. 



Os testes de rotina laboratoriais, que determinam as concentrações de 

fibrinogênio no plasma, envolve a adição de trombina ao plasma para 

medição da velocidade com que a fibrina é formada. Após recalcificação, o 

tempo de coagulação é reduzido, onde, com acréscimo de tromboplastina 

é possível determinar o TP. O teste mais comumente empregado para 

verificação do mecanismo intrínseco da coagulação é o tempo 

tromboplastina parcial, após adição de cálcio, fosfolipídios de carga 

negativa e de uma substância particulada, como caulim. 

Em casos de abuso sexual relacionado ao sexo oral, pode ocorrer 

lesões de laceração, abrasão ou contusão, que ocorrem pela fricção, 

ruptura e algumas outras formas de stress no tecido dos lábios. Dessa 

forma, as abrasões são caracterizadas por forças de cisalhamento que 

removem a camada epitelial superficial, necessitando apenas de uma 

limpeza adequada do local com soro fisiológico para eliminar fragmentos 

atípicos ou restos de asfalto. Quando o impacto é paralelo ao lábio e a 

camada superficial da pele ou mucosa é descolada, os corpos estranhos se 

adentram na região e caracterizam uma pigmentação chamada de 

tatuagem de asfalto. Já as lacerações correspondem aos danos cortantes 

ou perfurantes da estrutura epitelial, possuindo assim grandes extensões 

e profundidades. 

Além da limpeza da região, é importante que a parte lacerada seja 

reposicionada novamente à sua condição de origem por meio de suturas 

internas e externas em um número mínimo possível para o favorecimento 

da cicatrização. Quando a direção do impacto é frontal, as bordas incisais 

dos dentes podem comprimir a região labial com extrema força e causam 

um corte de grande extensão e profundidade. Caso o impacto seja paralelo 

ao eixo dos incisivos, as suas bordas podem adentrar em toda a margem 

labial, ocorrendo a quebra desses elementos e possivelmente o 

englobamento dos estilhaços nas feridas. 

Casos que levam ao edema e hemorragia subcutânea da região 

afetada são caracterizados como contusões. Nesse caso, é somente 

orientada ao paciente a correta higienização do local e administração de 

anti-inflamatórios e analgésicos bem como compressas quentes na região 

edemaciada, seguido de preservação. O protocolo de tratamento dos 

traumatismos deve ser sempre seguido, pois garante o sucesso da 

reposição do elemento dentário e do reparo do tecido mole quando este 

envolvido. 

Para diagnosticar qualquer uma das lesões apresentadas, é extremamente 

importante que o profissional mantenha sempre um quadro higiênico da 

região com uso de soro fisiológico ou solução asséptica realizando o 

debridamento das lesões a fim de evitar contaminação, usar de exames 



radiográficos para verificar a deposição de corpos estranhos, fazer o 

correto reposicionamento e sutura dos tecidos deslocados e dar sequência 

ao tratamento dos traumas dentoalveolares. 

Existem outras lesões que podem ser mais específicas e claras quanto 

à violação sexual, o cirurgião-dentista deve estar atento para as doenças 

sexualmente transmissíveis na cavidade oral, como o condiloma 

acuminado, sífilis, gonorreia oral e perioral, candidíase, herpes e as 

manifestações resultantes do HIV. A gonorreia é a patologia mais 

frequente em crianças vítimas de violência sexual. Os profissionais 

odontopediatras procuram os sintomas que podem aparecer nos lábios, 

na língua, no palato, na face, e especialmente, na faringe. Podendo causar 

eritema, ulcerações e lesões com presença de pústulas, vesículas e 

pseudomembranosas. 

Apesar da sífilis e as manifestações orais do HIV serem patologias 

raras, não devem ser descartadas, é necessário investigar a origem da 

doença. O condiloma acuminado é causado pelo vírus do papiloma 

humano e o aparecimento dessa doença em crianças pode ser indicativo 

de que elas estão sendo violentadas sexualmente, devido ao contato sexual 

direto ser a principal via de contaminação. Pode manifestar-se na região 

oral em forma de verruga agrupada, aspecto de couve-flor, fixa, roseada, 

com borda delimitada e indolor. 

O diagnóstico diferencial para o condiloma acuminado começa com a 

sua manifestação oral onde, diferentemente do papiloma, se encontra 

agrupado a outros condilomas. Este possui ilhas delgadas apoiadas sobre 

papilas epiteliais maiores que a verruga comum e o papiloma escamoso. 

Outro ponto importante que pode ser avaliado é através da anamnese e 

exame físico detalhado realizado pelo cirurgião-dentista, como no caso de 

uma menina de cinco anos. 

A profissional suspeitou de uma doença sexualmente transmissível 

pelo vírus HPV, confirmado posteriormente por exames específicos. 

Outra observação feita no exame intraoral é a lesão presente no palato que 

pode acontecer decorrente do sexo oral, aumentando a sensibilidade dos 

níveis de detalhes da anamnese da criança que supostamente sofreu o 

abuso. 
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CAPÍTULO III 

BIOLOGIA MOLECULAR 

A biologia molecular possibilitou a ampliação de diversos aspectos com 

aplicação direta e resultado comprovado, ao consolidar uma proporção e 

criação de ligação entre a base e áreas específicas. Haja vista isso, é possível 

pontuar uma relação estreita entre essa área e a Odontologia Legal, à medida 

que se aplica corriqueiramente no trabalho dos odontologistas forenses, 

conhecimentos provenientes desse aprofundamento na compreensão, 

morfologia e fisiologia do DNA, bem como um elo com a genética - e 

hereditariedade, no seu aspecto amplo. 

A priori, pode-se ter uma certa dificuldade de relacionar áreas que 

aparentemente são distintas, contudo, o presente capítulo volta-se para 

apresentar uma ótica que além de pontuar a relação, aprofundará tópicos 

específicos de ambas, ao abordar o sistema estomatognático em consonância 

com seu aspecto biológico. 

Ao analisar as lacunas da história voltada para o âmbito científico, torna- 

se imprescindível frisar que a possibilidade hodierna de identificar vítimas no 

post-mortem a partir do material genético presente nos dentes é reflexo de 

uma sequência cronológica de pesquisas, levantamento de hipóteses, 

conclusões e recomeços de estudos que envolvem a biologia molecular. 

Por conseguinte, mesmo que se date de 1869 estudos sobre o que viria a 

ser o DNA, viu-se apenas em 1909 a descoberta da existência de quatro bases 

nitrogenadas por Phoebus Levene, (adenina, guanina, timina e citosina), e 

suas ligações com moléculas de fosfato e açúcares, que constituem a unidade 

fundamental - associação (pentose, fosfato e base nitrogenada) origina os 

nucleotídeos, cujo encadeamento constituem os ácidos nucléicos, que 

serviram de encaminhamento para um desdobramento científico de suma 

importância, a ser aplicado na atualidade – a área forense, a exemplo. 

Ao seguir essa linha histórica, nomes como Francis Crick, James Watson, 

Maurice Wilkins e Rosalind Franklin, relacionados com a dupla hélice do 

DNA, possibilitaram a criação de um modelo da molécula em questão aceita 

entre a comunidade científica atual, fruto da associação da biologia, física e 

química. 

Diante de tal perspectiva, ao partir de uma sequência de constituição 

científica abordada, é necessário pontuar o papel de relevância que a biologia 

molecular exerce na Odontologia, com foco na área forense, tendo em vista 

que a mesma relaciona-se de forma estreita com a sociedade, ao provar sua 

importância e precisão no que tange a identificações mais complexas, seja 

com a aplicação do conhecimento odontológico a serviço da justiça no ante- 

mortem ou post-mortem (desde prontuários e radiografias, até a análise de 



saliva, unidades dentárias e mordidas). 

DNA E A CAVIDADE BUCAL 

Por serem constituídos de tecidos resistentes, os dentes - em especial a 

polpa, são boas fontes de DNA, já que conseguem resistir a degradação post- 

mortem, bem como alterações bruscas de pressão e temperatura, associados, 

por isso, como uma via de identificação em casos de desastres naturais, 

acidentes aéreos e em episódios que o corpo ou restos mortais já estejam com 

elevada degradação. Essa macromolécula responsável pela transmissão do 

material genético entre os indivíduos ganha um espaço fundamental no uso 

da odontologia para a área forense, ao possibilitar, através dos tecidos 

dentários, material necessário para a identificação de vítimas, por exemplo. 

Outrossim, em casos que o DNA genômico é insuficiente, pode-se fazer o 

uso do mitocondrial, proveniente de uma das organelas celulares 

(mitocôndria), herdado exclusivamente da mãe nos seres humanos, já que o 

do pai se desfaz durante a fecundação. O DNAmt (figura 2), é específico dessa 

organela, sendo separado do DNA nuclear (figura 3), além de ser um aliado do 

odontologista forense. 

 
 

Figura 2 Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagens de DNAmt e nuclear. Fonte de imagem: Google acadêmico 



Com a inovação proporcionada pela tecnologia biomolecular, a 

macromolécula de DNA que se encontra na cavidade bucal nos dentes, bem 

como na saliva, constituem materiais a serem examinados e comparados 

dentro do meio forense. Tal máxima é pontuada em situações específicas, 

como em casos de marcas de mordida em vítimas, objetos da cena do crime, 

episódios de beijo ou sucção, haja vista que a saliva pode estar presente e 

dentro de um tempo específico, servir como base para o desenrolar do caso. 

Durante a coleta da saliva se objetiva encontrar células da mucosa bucal, que 

ao depender da condição ambiental e corporal da vítima, em um período de 

48h-60h podem ser localizadas - no post-mortem, e em mais de 70h em 

vítimas vivas. 

Por ser um polímero orgânico encontrado nas células que compõem o 

organismo, além de estar associado diretamente com a hereditariedade, o 

DNA é protagonista em diversos âmbitos hodiernos, cujas transmissões dos 

23 pares de cromossomos (genoma humano), possibilitam, por meio dessas 

características hereditárias, a asseguração de um liame entre a biologia 

molecular, cavidade bucal, odontologia, jurídico e humano, ao ampliar e 

direcionar materiais genéticos para nomes, famílias e cenários complexos,  

como a área forense liga-se diretamente. 

Mediante o exposto, uma linha de acontecimentos fez com que se 

comprovasse não somente a relevância do DNA, como também da 

Odontologia Legal para a sociedade, como ferramenta humana e empática, a 

medida que vale salientar casos específicos, de aplicação direcionada e 

resultado comprovado. 

Ao seguir na linha de abordagem acerca da biotecnologia atual, é 

imprescindível pontuar que essa identificação de indivíduos pelos materiais 

citados acima tornou-se possível pelo auxílio da mesma, já que é a reação em 

cadeia da polimerase (PCR) que amplia o DNA encontrado geralmente em 

pequenas quantidades. 

O PCR conta com o DNA polimerase para a produção de novas fitas, 

chamada de Taq polimerase, que executa sua função a partir de uma 

sequência de nucleotídeos já existentes - um primer, o qual se torna um 

ponto de partida. Os primers são pedaços de DNA de fita simples, dois 

primers são usados para cada reação de PCR, e com isso, são dadas 

sequências que os farão se ligar a fitas opostas do DNA, que será o molde. Os 

primers se ligam ao molde por pareamento de bases complementares. 



RELATO DE CASO 

 
O desastre do Titanic: identificação da Criança Desconhecida. 

 
Denominando de Titanic Ancient DNA Project, comandado por Dr. Ryan 

Parr e Alan Ruffman, requisitaram a permissão de desenterrar e exumar os 

restos mortais de 3 corpos a pedido de famílias que esperavam a identificação 

- nomeados como 240, 281 e 4, no cemitério de Fairview Lawn. As 

exumações ocorreram no dia 17 e 18 de maio de 2001, onde foram 

encontrados três dentes (incluindo dois molares), e um fragmento de osso de 

seis centímetros no corpo número 4, que era o da “Criança Desconhecida”,  

análises foram feitas a pedido de uma família sueca que especulava que o 

corpo fosse de Gösta Leonard Pàlsson, de dois anos e três meses. Com base 

na comparação do DNA mitocondrial de descendentes maternos vivos, 

constatou que o corpo não era do menino Pàlsson. 

A partir daí, o foco da investigação converteu nos dentes da criança. Foi 

enviado a especialistas em odontologia que afirmaram que em um dos dentes 

molares havia dentina, um material rico em DNAmt. Com isso, foi-se a 

procura dos descendentes maternos vivos de outras crianças que também 

tinham morrido no naufrágio. 

Todos apoiaram as pesquisas e doaram gotas de sangue para a 

investigação. Após o trabalho realizado, descobriu-se que que Sidney Leslie 

Goodwin (19 meses) e Eino Viljam Panula (13 meses), eram descendentes 

maternos a cerca de 2000 anos atrás, e o DNAmt das amostras das duas 

famílias foram identificadas, mas Goodwin era mais velho para ser dono dos 

dentes recuperados, tendo a conclusão que Eino Viljam Panula era a "Criança 

Desconhecida". 
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CAPÍTULO IV 

 
IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO 

A presença da área de Odontologia Legal, tem uma importância 

imprescindível na formação do profissional, pois apresenta ao acadêmico 

efetiva aprendizagem sobre a responsabilidade ética do CD (Cirurgiões 

Dentistas) na relação profissional e paciente, bem como a interface entre 

Odontologia e Direito, que pode ser identificada como um novo e crescente 

mercado de trabalho. Apesar de não ser muito conhecida, pode possibilitar 

diversos conhecimentos e dignar respeito a tal profissão por ser de extrema 

necessidade, assim como as outras especialidades. 

O acesso a uma formação que ofereça essas reflexões possibilita a 

formação de um profissional com conhecimento mais amplo do seu campo 

de atuação e capaz de trabalhar de maneira mais harmoniosa com as normas 

legais do país. Influenciando a importância da odontologia legal, observa que 

na apreciação, perícia, avaliação de eventos para identificação humana, na 

elaboração e na análise de registros odontológicos, auxilia em uma 

investigação, nos aspectos éticos, deontológicos e de orientação para o 

exercício profissional, entre outros temas. 

O uso de novas tecnologias veio somar, trazendo uma grande evolução 

para as diversas áreas desta especialidade, onde o DNA, é o fator principal 

para uma identificação. 

 

IMPORTÂNCIA JURÍDICA 

 
O objetivo das perícias odontológicas é, em muitos casos, contribuir 

para ajudar o juiz que vai analisar e julgar uma ação a dirimir dúvidas, 

fundamentando sua decisão o mais próximo possível da realidade dos fatos, 

evitando prejuízos e eventuais injustiças para as partes envolvidas no 

processo, e assim tendo uma grande importância para a população através 

de perícias cíveis e criminal dando mais confiança e esperança a tal caso. 

A ausência dessa área do conhecimento pode prejudicar não só o futuro 

CD (Cirurgiões Dentistas), mas a população, no que tange ao resguardo de 

sua atuação profissional e em eventuais processos judiciais decorrentes disso, 

como menos casos solucionados com a ajuda do perito odontológico, 

observando que esses fundamentos legais acerca da prática clínica e da 

perícia "odontolegal" têm sido exigidos, com certa frequência, em seleções 

públicas a fim de ter uma resposta. 



Em um crime ocorrido em São Paulo, uma mulher foi estuprada e 

assassinada dentro do seu apartamento. A polícia prendeu alguns suspeitos 

e no decorrer das investigações descobriu no apartamento pedaços de queijo 

e goiabada com marcas de dente. Peritos odontológicos foram acionados para 

auxiliar no caso. Feita à perícia nos pedaços dos dois alimentos e, 

posteriormente, nas arcadas dentárias dos suspeitos, constatou-se que o 

autor do duplo crime era mesmo um dos detidos. 

Dessa forma, a odontologia também deixa sua marca na Ciência forense, 

pois nas identificações humanas, as marcas de mordida, sexo, raça, idade e 

altura, utilizando várias técnicas, pode descobrir quem é o indivíduo. entre as 

quais se encontram radiografias dentais e faciais, exames de DNA e análises 

de fichas clínicas. 

IMPORTÂNCIA NO IML 

Segundo Malthus, como pode existir um Instituto Médico-legal sem a 

presença de um Cirurgião-Dentista? Será que o Médico saberá periciar 

corretamente uma lesão na cavidade oral? Saberá interpretar um 

odontograma? Saberá extrair todas as informações necessárias para a 

identificação de um putrefeito, esqueletizado ou carbonizado? Um Instituto 

sem um Odontolegista é um IML incompleto. O trabalho de um 

Odontolegista em um IML compreende, dentre outros: perícia no vivo, como 

lesões corporais, determinação de idade; perícia no morto, necroscopia e 

identificações; e perícias em instrumentos e próteses. 

LEGISLAÇÃO 

É impossível falar sobre Odontologia Legal e DNA sem citar as leis que 

devem ser respeitadas para não ocorrer violação de princípios ou normas: 

Lei no. 4.324 de 14 de abril de 1964 – Criações do Conselho Federal e 

Conselhos Regionais de Odontologia; 

Lei no. 5.081 de 24 de agosto de 1966 - Regulamenta o exercício da 

Odontologia no Brasil; 

Lei 803 de 8 de dezembro de 1994 – criação da Divisão de Pesquisa de 

DNA Forense – DPDNA, órgão diretivo, subordinado ao Departamento de 

Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal; 

Lei de Biossegurança no. 8974 de 1995 - estabelece normas de segurança 

e fiscalização na utilização da engenharia genética; 

Declaração Universal do Genoma Humano e Direitos Humanos de 11 de 

novembro de 1997; 



Lei 10.054, de 7 de dezembro de 2000 – insere o exame de DNA para 

identificação criminal; 

Resolução do Conselho Federal de Odontologia 22 de 27 de dezembro de 

2001 – Estabelece a competência de cada um dos integrantes da 

profissão odontológica; 

Código de Ética Odontológico – Capítulo IV – das auditorias e perícias 

odontológicas. 

 
A Lei 5.081 foi editada dois anos após a Lei 4.324 o que atestou 

definitivamente a maioridade da profissão odontológica. A partir dela 

compete aos conselhos, a fiscalização do exercício da odontologia no Brasil 

(No Título I, Capítulo VIII, Seção IV, da Resolução Conselho Federal de 

Odontologia (CFO) 22. 27/12/2001). 
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"A macromolécula que impulsiona uma infinidade de 

possibilidades, a biotecnologia a favor da justiça, um 

embasamento biológico e humano: um olhar além 

para a Odontologia Legal." 


