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A Odontologia Legal surgiu como uma especialidade no ano de 1924, sendo uma das áreas 

mais importantes das ciências forenses. A atuação do odontolegista não se restringe apenas 

na identificação humana e nos traumas de lesões corporais, vai muito além disso. Trata 

questões relacionadas à legislação aplicada a atuação na Odontologia, ética odontológica, 

perícias em foro criminal, civil e administrativo. Na esfera forense o exercício do cirurgião-

dentista é amparado pela legislação federal competente, a Lei nº 5.081/66, que decreta o 

exercício da odontologia no território brasileiro. O presente estudo tem como objetivo 

analisar na literatura indexada o papel do odontolegista na esfera cível. Para tanto, será uma 

revisão de literatura integrativa tendo como característica uma abordagem direcionada ao 

cuidado profissional e ao ensino fundamentado no conhecimento e na qualidade da 

evidência envolvendo a definição do problema clínico. Os locais de estudo utilizados para a 

construção da revisão de literatura será a base de dados eletrônica BVS, PubMed e Scielo, 

tendo como critérios de inclusão artigos, teses ou monografias que apresentem textos em 

português, inglês e espanhol no período de 2014 a 2019 e como critérios de exclusão, 

trabalhos que não abordem os interferentes na atuação da perícia cível. Os seguintes 

descritores foram: odontologia legal, atuação, responsabilidade civil e prontuário. Para 

análise dos dados foi feita uma leitura analítica dos artigos que permitiu selecionar e 

identificar o conteúdo manifesto e o conteúdo latente presentes nos artigos, buscando-se 

similaridades, complementaridades e controvérsias entre os autores sobre cada 

temática.Como resultado parcial, a literatura apresentou que a falta de um prontuário bem 

preenchido e estruturado resulta em um grande interferente na atuação de um odontolegista 

nas perícias cíveis. 
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