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Com o aumento muito grande da violência, nos casos de agressões corporais mostram 

que a face é uma das regiões mais atingidas. Diante desses fatos ocorridos, faz se 

necessário um exame de Corpo de Delito, pois essas lesões tem que ser verificadas por 

um profissional para que se caracterizem os danos sofridos pela vítima, sendo de 

extrema importância, que o profissional conheça os critérios ideais para a avaliação das 

lesões, tanto no seu diagnóstico, como também na classificação, nexo causal e 

enquadramento legal, sendo que qualquer falha pode ser prejudicial para o processo, 

como nas partes envolvidas. Nesse contexto, o interesse pelo tema foi devido àslesões 

dentais decorrentes de agressão, pois a cada ano que passa fica mais difícil à avaliação 

penal em odontologia legal. Para tanto, esta pesquisa traz como questão norteadora: 

como a literatura tem abordadas as lesões dentais decorrentes de agressão relacionadas a 

profissão do odontologista criminal? Dentro dessa perspectiva, a pesquisa aponta como 

objetivo geral: analisar, na literatura, como têm sido abordadas as lesões dentais na 

profissão do odontologista criminal. O presente estudo consiste em uma revisão de 

literatura integrativa, constituída por produções científicas de estudos teóricos, 

apoiando-se em leituras exploratórias e seletivas. A opção pela revisão de literatura 

integrativa foi por possibilitar um levantamento do que há de mais recente sobre a 

temática, favorecendo um agrupamento de informações mais atualizadas em um único 

corpus textual. Esse estudo é de suma importância para os profissionais de odontologia 

ter mais conhecimento dessa especialização e quem já tem essa especialidade ficarem 

mais atento as lesões dentais causada por agressão e com base na literatura terem mais 

conhecimentos para que sua avaliação penal seja a mais justa possível a tal nível de 

conhecimento, podendo assim evoluir a cada novo desafio. 
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