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Q uestões relacionadas ao prontuário 
do paciente costumam gerar muitas 
dúvidas nos cirurgiões-dentistas, 

principalmente em casos de processos jurídi-
cos. O correto preenchimento do registro, após 
cada consulta ou procedimento, é uma prática 
fundamental e que deve ser incorporada à roti-
na do profissional.

Embora a guarda da documentação seja de 
responsabilidade do cirurgião-dentista, é direi-
to do paciente ter acesso a todo e qualquer do-
cumento de seu prontuário. O não fornecimen-
to, quando requisitado, constitui infração ética.

As informações são sigilosas e apenas o cirur-
gião-dentista e o paciente (ou seu representante 
legal) podem ter acesso ao conteúdo.

Ao entregar o prontuário, é extremamente 
importante que o profissional registre a ocor-
rência por meio de um recibo, o qual deve con-
ter data e relação dos documentos entregues ao 
paciente. O recibo, assinado pelo paciente, deve 
ser arquivado para futura referência.

 Em caso de falecimento
O dever de sigilo não se extingue com a 

morte do paciente, pois embora a personali-

A quem pertence o

prontuário?
Fornecer cópia da documentação ao paciente é dever ético do cirurgião-dentista, 
que deve manter registro atualizado de todas as informações do tratamento

dade cesse com a morte, os direitos perso-
nalíssimos persistem, respeitando-se, assim, 
o direito à inviolabilidade da sua intimidade, 
honra e imagem, nos termos da Constituição 
Federal (art. 1º, III, art. 5º, incisos X e XIV), 
sob pena de, em tese, incorrer em responsa-
bilidade civil e penal. 

No entanto, caso a família solicite o pron-
tuário para finalidades juridicamente lícitas 
(como, por exemplo, para fins de recebimento 
de um seguro de vida, averiguação da causa da 
morte do paciente ou com o objetivo de tomar 
as providências cíveis e criminais cabíveis), 
justifica-se o afastamento do sigilo profissio-
nal, razão pela qual, neste caso, recomenda-
-se que o prontuário seja liberado. Mas isso 
apenas mediante a assinatura de um termo de 
compromisso de confidencialidade constando 
o motivo de liberação do prontuário, vedan-
do a divulgação das informações para fins 
alheios à defesa dos direitos da personalidade 
do paciente morto ou de danos aos herdeiros 
resultantes do fato de sua morte, independen-
temente de autorização judicial específica.

Ainda é importante esclarecer que, mesmo 
nesses casos, a entrega do prontuário não deve 

ocorrer se o paciente tiver vedado ao profis-
sional divulgar tais informações para a sua 
família e para terceiros.

 Obrigatoriedade
O prontuário odontológico, é sempre váli-

do lembrar, é o registro completo do estado 
de saúde do paciente, incluindo a documen-
tação composta por exames, ficha clínica e 
anamnese assinadas, planejamento de trata-
mento e custos, diagnóstico e termo de con-
sentimento esclarecido. Ele é obrigatório 
na prática profissional, e devem constar ali 
informações atualizadas, registradas digital-
mente ou escritas por extenso e de forma le-
gível, em ordem cronológica, com data, hora, 
nome, assinatura e número de registro do 
profissional no CROSP.

Além de estar incorrendo em uma infração 
ética, o cirurgião-dentista que não dá a de-
vida atenção ao prontuário odontológico se 
coloca em uma situação de vulnerabilidade, 
uma vez que os documentos que compõem 
o prontuário são instrumentos de defesa legal 
nos casos de processos envolvendo questões 
de responsabilidade profissional.Fo
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Principais documentos que podem compor um prontuário

FICHA DE ANAMNESE 
Não há dúvidas de que a anamnese deve  
ser a primeira con duta a ser adotada em um 
atendimento odontológico, pois é por meio 
dela que o profissional conhece o paciente 
para avaliar se será ou não submetido  
ao tratamento, não se tratando de mera 
liberalidade do cirurgião-dentista. Durante o 
tratamento, convém que o cirurgião-dentista 
questio ne o seu paciente quanto a eventuais 
alterações clíni cas, uso de medicamentos 
ou outros fatores que podem modificar 
as informações apresentadas na anamnese 
inicial. É  necessário que o paciente ou seu 
responsável legal assine o questionário de 
saúde (anamnese), certificando a veracidade 
das informações ali contidas. A anamnese 
permite identificar os medicamentos que 
o paciente faz uso, muitas vezes de forma 
contínua, e que podem intera gir de modo 
indesejável com as soluções anestésicas locais 
ou fármacos de uso comum na prática 
odonto lógica, causando reações adversas, 
algumas delas de caráter emergencial e que 
podem, inclusive, ensejar complicações que 
conduzem ao óbito do paciente. O cirurgião-
-dentista não deve se descuidar, sendo a 
ana mnese uma das formas de minimizar 
os riscos de inter corrências e de potencializar 
as perspectivas de êxito no tratamento.

FICHA CLÍNICA 
Deve apresentar a evolução do caso  
de forma cronológica e com a  
comprovação de ciência do paciente  
sobre os procedimentos executados.

DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO 
DO TRATAMENTO 
Devem constar os objetivos, riscos e 
alternativas do tratamento aplicáveis  

ao caso, quando houver, com assinatura  
do paciente declarando sua opção de 
tratamento e autorizando sua execução.

EXAMES COMPLEMENTARES 
Radiografias e imagens, modelos em 
gesso e outros. Quando o paciente arcar 
com os custos dos exames complementares, 
terá direito de manter em sua posse 
os documentos originais, reservando 
ao cirurgião-dentista o direito de obter 
suas cópias para arquivos do consultório.

RECEITAS, ATESTADOS E RECIBOS 
Devem ser elaborados de forma legível 
com a devida identificação do  
profissional, incluindo o seu número  
de registro no CRO. Manter cópias  
desses documentos no prontuário do 
paciente é uma medida de segurança 
para o profissional.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
O plano de tratamento odontológico 
proposto, após o diagnóstico e  
demais procedimentos, é o objeto do 
contrato, e deve estar muito bem esclarecido 
ao paciente, que, na qualidade de 
consumidor, é vulnerável, ou seja, é 
considerado a parte mais fraca na relação 
contratual em relação ao fornecedor  
do serviço, podendo alegar  
desconhecimento técnico, jurídico,  
fático e até mesmo informacional.

TERMO DE CONSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO 
É obrigação do cirurgião-dentista esclarecer 
adequadamente os propósitos, riscos, custos 
e as alternativas do tratamento, sob pena 
de incorrer em infração ética, nos termos 

do artigo 11, inciso IV, do Código de Ética 
Odontológica (Resolução CFO-118/2012). 
É tanto uma obrigação como uma maneira 
de o profissional se proteger ética e 
civilmente. O termo de consentimento  
livre e esclarecido está de acordo com  
o dever de informação regido pelo Código 
de Defesa do Consumidor.

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
Atesta o dever de sigilo e que somente  
o paciente ou o seu representante  
legal terá acesso às informações constantes 
no prontuário.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
PARA TRATAMENTO DE MENOR 
A lei não faz qualquer ressalva quanto  
à presença dos pais no momento do 
atendimento, ou seja, não pode ser exigida 
como condição para realizar o atendimento 
e/ou tratamento, sob pena de crime de 
omissão de socorro, a depender do caso. 
No entanto, sob o ponto de vista ético 
odontológico, para fins de se resguardar, 
recomenda-se que, se possível, o início 
do tratamento/atendimento odontológico 
de menores seja autorizado pelos pais, 
responsáveis ou representantes legais, 
exceto em casos de urgência ou emergência. 
Desse modo, antes de iniciar o tratamento 
do menor de idade, o responsável ou o seu 
representante legal deve estar de acordo 
com o que foi proposto pelo profissional e 
autorizá-lo a fazê-lo. O mais indicado é dar 
um consentimento esclarecido, documento 
assinado pelos pais ou responsáveis alegando 
que receberam as devidas orientações do 
profissional e que estão cientes das opções 
de tratamento, ou seja, que estão em total 
concordância com o plano de tratamento. 

Por quanto tempo?
O CROSP recomenda que o profissional guarde a documentação ao 
longo de toda sua vida, pois ela pode ser utilizada como prova 
documental para contestar uma alegação de erro, formalizada pelo 
paciente, de um procedimento realizado há muito tempo. O Código de 
Defesa do Consumidor prevê um prazo de cinco anos para reclamação 
após o conhecimento do fato, ou seja, a contagem do prazo se inicia a 
partir do momento em que um problema for evidenciado.

Histórico
O termo “prontuário odontológico”  
foi sugerido pelo Conselho Federal  
de Odontologia (CFO) em substituição  
à simples designação de “ficha clínica”,  
por meio da portaria CFO 174/92,  
de 7 de dezembro de 1992.Fo
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