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Devido à crescente demanda de ações judiciais envolvendo cirurgiões-dentistas, torna-se cada 

vez mais necessário ressaltar a importância da documentação odontológica, que, segundo o 

Código de Ética Odontológico (CEO), é obrigação do profissional sua elaboração e 

manutenção. A documentação odontológica é composta de informações pertinentes ao usuário 

de saúde registrado do início ao final do tratamento, contribuindo para o diagnóstico, 

planejamento, execução e acompanhamento do tratamento. Em relação ao prontuário 

odontológico, este reverte-se de importância clínica, administrativa e legal sendo sua guarda 

do profissional e sua posse do paciente, tornando-se, portanto, o principal instrumento que o 

profissional tem para fornecer informações defesa ou acusação judicial, desde que tenha sido 

elaborado contendo todas as informações necessárias e legitimas sobre o paciente. O presente 

trabalho tem por objetivo discutir através de uma revisão da literatura a importância da 

documentação odontológica e a responsabilidade que o profissional tem sobre a sua 

elaboração e guarda. Foi feita uma busca por meio de livros, teses e artigos científicos 

publicados nas bases de dados Lilacs, PubMed, SciELO, Bireme e MedLine, além de leis e 

normativas publicadas em endereços eletrônicos oficiais, utilizando como palavras-chave: 

“responsabilidade legal”, “ética odontológica”, “ficha clínica”, “documentação” e 

“odontologia legal” sendo todas estas indexadas no DeCS. Os artigos utilizados para pesquisa 

foram publicados entre os anos de 2010 e 2017. Foi possível observar que há um consenso na 

literatura em que a documentação odontológica deve registrar de forma correta e detalhada, 

todas as informações do paciente, servindo como meio de prova da atuação profissional para 

se proteger de processos éticos, civil e penal. Um prontuário bem elaborado ampara o 

profissional legalmente, assim como uma documentação com erros, compromete todo o 

trabalho realizado e pode resultar em processos. 
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