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de perito-odontólogo, em casos de necropsia,

SÃO TANTAS SIGLAS
Nova edição da RBOL no ar! E como cada
edição

deve

interessante

ser
aqui

celebrada,
abordar

considero

siglas

que

reiteradamente aparecem em nossa revista...

as vias de acesso do pescoço e da cabeça,
apresentando

de

maneira

descritiva

e

ilustrada técnicas e vias de acesso para a
necropsia odontolegal.

A começar pela própria revista – RBOL –

Na seção dos relatos de caso, três trabalhos

Revista Brasileira de Odontologia Legal que é

abordando

a publicação científica oficial da ABOL –

humana, dentes rosados e documentação

Associação Brasileira de Ética e Odontologia

odontológica.

Legal. E nesse mês tivemos o lançamento da
data do CBOL – Congresso Brasileiro de
Odontologia Legal, evento bienal organizado
pela ABOL, que em sua 15ª edição será
realizado em Ribeirão Preto (SP), entre os
dias 8 e 11 de julho de 2020.

temáticas

de

identificação

E vale destacar o artigo de opinião que
aborda

legislação

recente,

a

Lei

nº

13.787/2018 que dispõe sobre a digitalização
e a utilização de sistemas informatizados para
a guarda, o armazenamento e o manuseio de
prontuário de paciente, e que aborda tema

É realmente são muitas siglas... ABOL,

extremamente importante e alvo de muitos

RBOL, CBOL mas que se unem em apenas

debates nos campos ético e legal – a guarda

um “espírito” – a busca por uma Odontologia

da documentação do paciente.

Legal de excelência!

Por fim, temos ainda na seção Book Review,

E essa excelência se apresenta nessa mais

a apresentação 2ª edição da obra Perito

nova edição da RBOL que conta com cinco

Odontolegista: preparatório para concurso,

artigos originais, frutos de pesquisa científica,

que congrega entre seus autores, grandes

abordando temas como rugoscopia palatal,

referências no campo da Odontologia Legal.

processos cíveis e éticos envolvendo a
Odontologia, bem como o ensino e a
produção cientifica no campo da nossa
especialidade.

Vale

a

pena

conferir

e

E seguimos... E esperamos celebrar, em
breve, nova edição e, para isso, contamos
com sua participação. Envie seu artigo e
construa a Odontologia Legal conosco!

desfrutar de cada um desses trabalhos.
Boa leitura e bom proveito!
Mas a RBOL não para por aí...
Temos uma revisão de literatura em temática
expressa na Lei 5081/1966, que regulamenta
a profissão odontológica, especificamente no
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artigo 6º, IX - utilizar, no exercício da função
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