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Introdução: A Odontologia Forense ou Odontologia Legal é a especialidade odontológica que atua diretamente nas 
esferas periciais dentro de Institutos Médico-legais (IMLs). Em se tratando de identificação, a cavidade bucal, bem 
como os dentes e todo o sistema estomatognático, podem fornecer subsídios de considerável valor para a resolutividade 
de casos criminológicos, havendo, ainda, certas circunstâncias em que tenham atingido ou eventualmente possam 
atingir o homem – morto, vivo ou sua ossada –, e até mesmo fragmentos e vestígios que tenham resultado em lesões. 
Objetivo: O presente artigo avaliou os laudos de perícias de exame de lesão corporal (in vivo) e identificação pós 
mortem feito por odontolegistas no Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte – MG. Materiais e Métodos: 
Essa pesquisa se caracterizou como um estudo descritivo, analítico, de corte transversal e análise quantitativa. A 
amostra foi composta por 710 laudos odontológicos registrados no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, sendo 
645 para análises in vivo e 65 para análise In morto. A análise, interpretação e tabulação dos dados foi realizada 
por meio do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0. Resultados: Em relação aos 
laudos de lesão corporal analisados, foi constatado que não houve diferença significativa nas porcentagens entre os 
anos de 2017, 2018 e 2019, ressaltando que a grande parte das lesões acometidas nos periciados tinham natureza 
odontológica, os quesitos respondidos para os laudos in morto, baseado nos dados originais, houve uma diferença 
significativa em relação ao número de laudos analisados em 2019 devido ao desastre de massa em Brumadinho. 
Conclusão: A Odontologia Legal é promissora e a participação do odontolegista é fundamental como perito de um 
Instituo Médico Legal e sua eficaz contribuição na resolutividade dos casos periciados.  
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