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O prontuário odontológico ou a documentação odontológica é um conjunto de documentos 
elaborados pelo profissional, onde são apontadas informações relacionadas a saúde bucal e 
geral dos pacientes. Na documentação odontológica deve conter todas as informações 
possíveis do paciente, assim como o diagnóstico, tratamento proposto, evolução do 
tratamento, exames complementares, atestados e medicação prescrita. O cirurgião-dentista 
exerce um trabalho que exige muita responsabilidade, e é justamente em função dessa 
responsabilidade que existem normas legais e éticas que norteiam o profissional em sua 
atuação. O dentista além de responder como cidadão, responde pela conduta executada em sua 
atuação profissional, por isso está sujeito às obrigações de ordem criminal, civil, ética e 
administrativa. O correto conhecimento sobre o preenchimento da documentação 
odontológica é um meio legal de suma importância, afinal favorece a prevenção de tais 
situações em seu exercício laboral. Diante do exposto, esta pesquisa tem como problema de 
investigação: como a literatura tem abordado documentação odontológica e sua validade no 
âmbito jurídico? Nesse contexto, a pesquisa traz como objetivo geral: analisar, nas bases 
eletrônicas indexadas, como a literatura tem abordado a documentação odontológica e sua 
validade legal. Como objetivos específicos: descrever os documentos selecionados quanto ao 
ano, local de publicação e tipo de pesquisa e identificar os interferentes jurídicos e 
profissionais relacionados a documentação odontológica. O estudo bibliográfico será efetuado 
na biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library online, tendo como recorte temporal o 
período de 2014 a 2019. Para selecionar os trabalhos, serão estabelecidos os seguintes 
critérios de inclusão: artigos, monografias que abordem essa temática. Serão selecionados 
textos em português, com resumos disponíveis e acessados por meio online tendo como 
descritor principal: documentação odontológica, e para o cruzamento com o descritor 
principal os seguintes descritos secundários: odontologia legal; prontuário; ética odontológica. 
Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, com base nos estudos aplicados e pode-se 
concluir que é de extrema importância que o cirurgião-dentista esteja com o prontuário 
corretamente elaborado e preenchido. Dessa forma, este estudo irá justifica-se por possibilitar 
novas informações sobre a temática, e também irá reunir estas em um único corpus textual, 
permitir aos profissionais da área e população ter condições de apreender sobre o objeto de 
forma mais resumida, esclarecedora e atualizada. 
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