Silva RF. Odontolegista – Preparatório para concurso

______________________________________________________________

Revista Brasileira de Odontologia Legal – RBOL
http://www.portalabol.com.br/rbol

ISSN 2359-3466

_______________________________________________________________
Revisão de Livro – Book Review
TÍTULO: ODONTOLEGISTA – PREPARATÓRIO PARA CONCURSO
Coordenador: Rhonan Ferreira da Silva
Editora: Sanar.
Ano: 2016 (1ª edição).
Páginas: 412.
Linguagem: português.
_______________________________________________________________
Revisado por:
Pedro Henrique Emerick Correa. Perito Criminal Federal, Polícia
Federal, Brasília, Brasil. pemerick@gmail.com.
Beatriz Marques de Jesus Figueiredo. Perita Criminal da Polícia Civil do
Distrito Federal, Brasília, Brasil. beatriz.odt@gmail.com.
BIOGRAFIA DO COORDENADOR
Rhonan Ferreira da Silva é
Cirurgião-dentista graduado pela UFG, com
Mestrado em Odontologia Legal e
Doutorado
em
Biologia
Bucodental/Anatomia pela FOP-UNICAMP,
Professor de Odontologia Legal da UFG,
Perito Criminal Oficial da Polícia Científica
de Goiás, Perito Judicial do TJGO e do
TRT-18
–
Currículo
lattes:
http://lattes.cnpq.br/4551378145791273.
INTRODUÇÃO
Um book review, ou simplesmente
revisão de livro, em tradução livre, é uma
forma de literatura crítica no qual um livro é
analisado baseado em seu conteúdo, estilo
i
ou outros atributos . Sua forma pode variar
de um simples parágrafo a um artigo
completo.
Destaca-se que esta é uma revisão
de caráter pessoal, e exprime a
experiência, sob a perspectiva dos autores,
ao ler o trabalho analisado. De modo geral,
esta modalidade tem como função compilar
a vasta gama de informações sob um viés
ii
crítico . Resta claro que esta é uma tarefa
carregada de subjetividade, haja vista
exprimir o ponto de vista dos autores.
A principal contribuição das revisões é a de
auxiliar o leitor da obra revisada a entendêla e utilizá-la de maneira mais objetiva, já
que de certa forma, apresenta a obra de
maneira sintetizada. A principal função

desta revisão é a de orientar e auxiliar os
estudos de graduados e graduandos em
Odontologia que desejam ingressar nas
carreiras públicas afeitas à Odontologia
Legal e estão em fase de preparação para
concursos
públicos
utilizando
como
referência o livro Odontolegista
–
iii
Preparatório para concursos.
CONFLITO DE INTERESSES
Esta revisão foi escrita respeitando
os potenciais conflitos de interesse
iv
elencados por Burd , ou seja, não foi
realizado
nenhum
pagamento
ou
favorecimento de qualquer forma para que
a revisão fosse favorável à obra em estudo.
Ademais, os autores da presente revisão
não possuem qualquer tipo de publicação
similar ou que possa competir de qualquer
forma com o livro revisado.
REVISÃO
A
obra
Odontolegista
–
Preparatório para concursos (Figura 1) foi
coordenada por Rhonan Ferreira da Silva
em colaboração com Ademir Franco, Ana
Carolina de Oliveira Sousa, Arnaldo Pinto
Lima, Camila Braga Araujo Duran Bugallo,
Carlos Eduardo Machado Palhares, Décio
Ernesto de Azevedo Marinho, Fernanda
Capurucho Horta Bouchardet, Fernando
Fortes Picolli, Geórgia Oliveira dos Santos
Lima, Ian Marques Cândido, Matheus
Cardoso de Andrade e Silva, Mauro
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Machado do Prado, Paula Barbosa, Paulo
Eduardo Miamoto Dias, Ricardo Henrique
Alves da Silva e Solon Diego Santos
Carvalho Mendes. Além da alta relevância
no meio acadêmico, são renomados e
experientes autores nos campos de
abordagem propostas pelo livro.

Figura 1 – Capa do livro.

Destaca-se a relevância desta
produção por ser o primeiro livro em âmbito
nacional a trazer um estudo inteiramente
dedicado
aos
concursos
públicos
relacionados à área de Odontologia Legal.
Atendendo a uma carência de longa data, o
trabalho vem estruturado de forma que a
vasta maioria dos editais de concursos
públicos relacionados à Odontologia Legal
são inteiramente contemplados em suas
disciplinas, se tornando uma ferramenta
diferencial para o aprendizado e a
familiarização com os certames outrora
aplicados.
Ressalta-se
que
a
estrutura
idealizada para a obra, com gabarito
comentado ao final de cada questão - em
que cada item é devidamente esmiuçado e resumos práticos ao final de cada tema, é
de grande valia para reforçar o
aprendizado, já que associa o treinamento
de resoluções de questões com os
princípios teóricos a elas relacionados.
Destaque importante também deve ser
dado à didática empregada e a clareza na
exposição de ideias, que, da forma como
foram
manifestadas,
trazem
grande
vantagem e considerável praticidade nos
estudos dos seus leitores.
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O quadro 1 elenca o conteúdo
desenvolvido ao longo da obra:
Quadro 1. Sumário
Direito Processual Penal
Direito Penal
Direito Administrativo
Direito Constitucional
Português
Informática
Direitos e deveres profissionais
Odontologia
Perícias e Peritos
Documentos Odontolegais
Tanatologia Forense
Traumatologia Forense
Lesões do complexo Bucomaxilofacial
Identidade e identificação humana
Identificação Odontolegal
Marcas de mordida
Genética Forense
Antropologia forense

na

O grupo de matérias genéricas tem
o seu início com questões que abordam o
conteúdo referente à disciplina de Direito
Penal. Matéria que, segundo Frederico
v
Marques , pode ser definida como o
conjunto de normas e princípios que
regulam a aplicação jurisdicional do Direito
Penal objetivo, a sistematização dos
órgãos de jurisdição e respectivos
auxiliares, bem como da persecução penal.
As questões trazidas abordam temaschaves dentro do ordenamento jurídico que
possuem ligação recorrente com o campo
de atuação de profissionais da odontologia
ocupantes de cargos nos organogramas da
polícia (peritos criminais) e da polícia
técnica científica (odontolegistas), tais
como Inquérito Policial, Ação Penal,
Provas, Sujeitos no Processo Penal e
Prisões. O capítulo em questão poderia ser
estruturado em momento posterior ao
capítulo 2, que traz noções introdutórias
sobre o Direito Penal em si, o que facilitaria
o entendimento prévio de vários assuntos
abordados.
No capítulo seguinte, conceitos
gerais do Direito Penal são estruturados
sistematicamente. Cabe aqui um destaque
para o resumo prático encontrado ao final
das questões, que traz um panorama
básico dos principais itens observados
amiúde em provas de concurso, alguns de
fundamental
importância
para
o
desenvolvimento das atividades periciais,
mormente os crimes contra a vida e as
lesões corporais. Os capítulos 11 e 12
(Traumatologia Forense e Lesões do
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Complexo
Bucomaxilofacial,
respectivamente), relatados adiante, estão
diretamente ligados a este capítulo,
proporcionando um escopo mais profundo
sobre a interface entre direito e odontologia
legal.
Avançando nas disciplinas básicas,
em seu terceiro e quarto capítulos, o livro
abordará os direitos Administrativo e
Constitucional.
Por ser o ramo do direito público
que trata de princípios e regras que
disciplinam a função administrativa e que
abrange entes, órgãos, agentes e
atividades
desempenhadas
pela
Administração Pública na consecução do
vi
interesse público , o Direito Administrativo
é concernente a todos os servidores
públicos, razão pela qual é amplamente
abordado nas provas de concurso de
quaisquer entidades públicas, sejam eles
federais, estaduais ou municipais.
Os
autores desta revisão veem com louvor a
preocupação dos autores em instruir os
seus leitores - através das questões
apresentadas, seus comentários e os
resumos práticos - não apenas de maneira
a formar bons odontolegistas ou peritos
criminais, mas também bons servidores
públicos, cientes de seus direitos e deveres
assim como dos meandros das atividades
meio e fim da administração pública.
Quanto ao Direito Constitucional,
mais uma disciplina indispensável nos
estudos daqueles que se preparam para a
carreira pública, o livro aborda de maneira
ampla e com o aprofundamento necessário
as questões de concursos já aplicados,
sempre explicando cada item de cada
questão. Por se tratar de uma disciplina
cobrada
costumeiramente
nas mais
diversas áreas da carreira pública,
principalmente por tratar dos principais
direitos e deveres dos cidadãos brasileiros,
assim como da estrutura organizacional da
República Federativa do Brasil, não poderia
deixar de constar na obra.
Vale destacar que todas as
questões do livro foram retiradas de provas
dedicadas à área de Odontologia Legal, o
que dá ao leitor, a exata noção do
aprofundamento que este deve dispender
em cada disciplina.
O Capítulo 5 é destinado à
disciplina
de
Língua
Portuguesa,
provavelmente a disciplina mais importante
para aqueles que se dedicam ao ingresso
no
serviço
público.
Cobrada
em
praticamente todos os certames da área
pública, trata-se da matéria em que o

estudante deverá ter maior domínio, em
todas as suas minucias. Por se tratar de
livro que apresenta apenas questões
relativas à odontologia legal, apesar de
contemplar todas às áreas geralmente
cobradas pelas provas, incluindo redação
oficial – tema que geralmente é descrito
como uma disciplina a parte -, sugere-se
que o aluno não se limite em seus estudos
a esta obra, ampliando-os às questões de
outros certames, às gramáticas e à mais
vasta gama de conteúdo que lhe for
razoavelmente possível.
O Capítulo 6 versa sobre questões
vii
referentes à informática , definida como
sendo o processamento automático de
informação
através
de
dispositivos
eletrônicos e sistemas computacionais. A
própria definição da disciplina, por si só,
embasa a forma resumida pela qual o
capítulo é organizado; trata-se de um
assunto
extenso,
amplo
e
quase
inesgotável. Isto posto, as questões
apresentadas no livro servem mais como
direcionamento sobre o conteúdo a ser
estudado, exemplificando o estilo mais
comum de questionamentos sobre o tema.
Longe de esgotar o assunto, mas sendo fiel
e prático no que se propõe.
O primeiro capítulo específico do
universo da Odontologia Legal, Capítulo 7,
trata dos direitos e deveres profissionais na
odontologia. Talvez este seja um dos
temas mais abordados nas provas de
concursos públicos da área, dada sua
relevância não só de cunho teórico como
também de cunho prático.
Seguindo
para
os
capítulos
seguintes os autores abordam questões
fundamentais para a atuação do perito
criminal ou odontolegista, com destaque
para os capítulos Perícias e Peritos,
Tanatologia Forense e Traumatologia
Forense, temas rotineiros na prática pericial
e, por conseguinte, bastante cobrados nos
certames afeitos à área.
O capítulo 12 trata de questões
acerca
das
lesões
do
complexo
bucomaxilofacial, transformando-se em um
dos
capítulos
mais importantes
e
interessantes de todo o livro, uma vez que,
como citado anteriormente, explicita a real
interface entre direito e odontologia, já que,
viii
segundo Fávero , a cabeça corresponde à
região do corpo mais frequentemente
comprometida pelas lesões corporais,
atingindo um percentual de 40%. À perícia
cabe o estabelecimento sobre a existência
de lesões, bem como sua gravidade,
extensão, verificação do nexo causal e
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repercussões na vida do indivíduo
agredido. Busca-se com tais dados e
elementos técnicos permitir às autoridades,
principalmente nos âmbitos policial e
judicial, qualificar e quantificar o dano e
relacionar o seu enquadramento legal.
Destarte torna-se imprescindível para os
dentistas que desejam ser aprovados em
concursos públicos, o amplo domínio do
tema elencado.
Os capítulos 13 e 14 versam sobre
identidade e identificação humana, sendo o
segundo um desdobramento do primeiro.
Incialmente os autores trazem questões
que tratam das diferenças entre os termos
reconhecimento, identidade e identificação,
dando um espaço importante para as
noções de papiloscopia. Já no capitulo
subsequente, a ênfase fica em torno da
identificação odontolegal, abarcando temas
relacionados à anatomia e notação dental,
elucidando para os leitores a importância
de um bom embasamento clínico geral. A
sequência sobre identificação odontolegal é
finalizada com o capítulo 15, que trata
especificamente sobre marcas de mordida.
Os capítulos acima mencionados, em
conjunto, formam um dos pontos altos do
livro, já que tratam, quase em suas
totalidades, do objetivo-fim da atividade
odontolegal em seu âmbito criminal.
O capítulo 16 surge depois dos
autores terem explorado as outras duas
vias científicas primárias para identificação
ix
humana consideradas pela INTERPOL , a
saber; impressões digitais e odontologia
forense, abordando a última delas: a
análise de DNA no contexto da genética
forense. As questões trazidas nesse
capítulo abordam desde a estrutura e

bioquímica do DNA, passando pelos
métodos laboratoriais de exame, até a
coleta, armazenamento e preservação.
Este capítulo é especialmente importante
uma vez que, em vários institutos médicolegais, os dentistas são os responsáveis
pelos procedimentos envolvendo o DNA,
quando relacionados à identificação
humana.
O capítulo 17 marca o fim do livro,
tratando de um assunto de relevância
ímpar no escopo da odontologia legal: a
antropologia forense. De caráter muito
amplo, o termo é trazido, no livro, em seu
conceito físico, ou seja, os aspectos
relacionados ao estudo das estruturas do
corpo através da mensuração das
dimensões humanas. Com isso, o leitor tem
a chance de se familiarizar com a
determinação do sexo, com a estimativa da
estatura e da idade, além de conhecer os
pontos craniométricos, - um dos assuntos
mais recorrentes em certames.
Esta revisão do livro rastreou uma
das publicações mais inovadoras e
contributivas
na
literatura
científica
relacionada ao preparatório para concursos
na área da odontologia legal. Odontolegista
– Preparatório para concurso 1ª edição - é
uma ferramenta essencial no processo de
preparação do candidato, uma vez que
inclui mais de 500 questões comentadas,
alternativa por alternativa, bem como traz a
teoria esquematizada de todas as
disciplinas além de dicas para os assuntos
mais frequentes. Trata-se, portanto, uma
obra completa e indispensável para
aqueles que desejam sucesso na
aprovação.
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