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O prontuário odontológico é composto por uma série de documentos (ficha de anamnese, 

exames (clínico, físico e complementar), opções e plano de tratamento) contendo informações 

sobre os pacientes submetidos a procedimentos clínicos. O artigo 17 do Código de Ética 

Odontológico traz que os cirurgiões-dentistas deverão manter no prontuário os dados clínicos 

necessários para a boa condução do caso, fazendo seu preenchimento de forma cronológica, 

durante os procedimentos, sempre acompanhado da data e assinatura do paciente. A 

documentação odontológica tornou-se principal aliado dos cirurgiões-dentistas pois serve como 

fonte de prova em eventual demanda judicial. Antes usada apenas para controlar a evolução do 

tratamento, agora é um conjunto documental capaz de provar em juízo a realização ou não de 

determinados procedimentos. Diante do exposto o estudo buscará investigar o conhecimento 

dos cirurgiões-dentistas e acadêmicos do curso de odontologia acerca do prontuário 

odontológico na perspectiva legal.Como procedimento metodológico será realizado um estudo 

epidemiológico transversal do tipo descritivo, com cirurgiões-dentistas docentes e com os 

acadêmicos do curso de odontologia da Faculdade Maria Milza, os quais responderão a um 

questionário de categoria objetiva, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.A aplicação do questionário para os docentes ocorrerá pessoalmente e de 

preferência aos sábados durante reunião pedagógica, onde a maior parte dos professores se 

fazem presente. Com os discentes essa aplicação será realizada nas salas de aula ou no Centro 

Integrado de Pesquisa e Extensão Maria Milza onde funciona a clínica escola de odontologia. 

Será solicitada a autorização para entrada e aplicação dos questionários na Faculdade Maria 

Milza, do coordenador do curso de odontologia e dos professores presente no horário da 

respectiva visita.  Este projeto será submetido à Plataforma Brasil para apreciação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da Faculdade Maria Milza/FAMAM. A 

relevância do estudo traz o direcionamento e reflexão sobre a temática em que os cirurgiões-

dentistas e acadêmicos de odontologia revejam quais os elementos essenciais na composição e 

tempo de guarda do prontuário odontológico.  
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 Acadêmicas do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza. 
 Cirurgiã-dentisa/UEFS; Especialista em Odontologia Legal/Marinha do Brasil; Mestre em Saúde 

Coletiva/UEFS; Doutoranda em Saúde Coletiva/UEFS; Pesquisadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa em 

Crianças e Adolescentes/NNEPA-UEFS; e Professora/Orientadora do Curso de Bacharelado em Odontologia da 

Faculdade Maria Milza. 

 


