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Campanha de esclarecimento
sobre a importância do
correto preenchimento e a guarda
do prontuário odontológico, para
os trabalhos da Polícia Cientíﬁca.

Elaborado em cooperação entre
a Polícia Cientíﬁca do Estado do
Paraná e o Conselho Regional de
Odontologia do Paraná, CRO-PR.

Cirurgião-Dentista, você sabia que o
prontuário odontológico pode ser
uma ferramenta fundamental para
identiﬁcação humana?

O prontuário odontológico é formado por um
conjunto de documentos que constituem um
aspecto essencial da atuação dos CirurgiõesDentistas. Isso ocorre porque a correta elaboração e a devida guarda desses registros representam, além de deveres proﬁssionais, também
o compromisso com a melhor conduta de
atendimento a ser oferecida aos pacientes e,
adicionalmente, uma forma de defesa para os
próprios cirurgiões-dentistas, nos casos em que
são acionados na Justiça em razão de
insatisfação com tratamentos realizados.

Além disso, uma outra implicação de
expressiva relevância acerca dos prontuários
odontológicos trata-se da possibilidade de se
proceder a uma identiﬁcação humana por meio
de informações individualizadoras contidas
nesses documentos. No Instituto Médico Legal
do Paraná, assim como ocorre nos demais IMLs
do país, diversos são os casos de identiﬁcação
humana viabilizados pela análise das
características e especiﬁcidades dentais.
As situações em que os conhecimentos da
Odontologia Forense são comumente empregados com ﬁns de identiﬁcação ocorrem em
casos de encontro de cadáveres carbonizados,
em avançado estado de decomposição,
fragmentados e esqueletizados.
Dessa forma, para que esse processo seja
possível, os dados do exame post mortem
obtidos pelo Perito Odontolegista devem ser
confrontados com aqueles ante mortem da
suposta vítima; nesse ponto, os prontuários
podem fornecer informações essenciais. São
cuidadosamente analisados durante o exame
pericial, por exemplo, odontogramas, procedimentos clínicos executados, radiograﬁas,
tomograﬁas, fotograﬁas dentais, entre outros.

Não há dúvidas, portanto, sobre as razões que
justiﬁcam uma precisa construção e manutenção da documentação odontológica.
Considerando esse entendimento, faz-se
então relevante ressaltar algumas normativas às
quais os cirurgiões-dentistas devem atentar-se.
Inicialmente, há que se citar o Código de Ética
Odontológica, que aﬁrma ser a elaboração e
manutenção do prontuário um dever do
cirurgião-dentista, conforme enuncia o Art. 17º,
Capítulo VII, dos Documentos Odontológicos:

Art. 17º É obrigatória a elaboração e a
manutenção de forma legível e atualizada
de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio seja de forma física ou digital.
Parágrafo Único. Os proﬁssionais da Odontologia deverão manter no prontuário os
dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada
avaliação, em ordem cronológica com data,
hora, nome, assinatura e número de registro
do Cirurgião-Dentista no seu Conselho Regional de Odontologia.
Ademais, é mister lembrar que tão importante
quanto a construção do prontuário é também
sua guarda.
Sobre o tempo de guarda, a Lei 13.787/2018,
que dispõe sobre a digitalização e utilização de
sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente, esclarece (também em relação aos
prontuários de papel):

Art. 6º Decorrido o prazo mínimo de 20
(vinte) anos a partir do último registro, os
prontuários em suporte de papel e os
digitalizados poderão ser eliminados.
Não obstante, um entendimento diferente do
anterior ocorre por força de outro dispositivo, a
Lei 8.078/1980, que trata sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências. O
conhecido Código de Defesa do Consumidor
engloba também a atuação dos cirurgiõesdentistas, já que estes são considerados
fornecedores de um serviço. Ora, desse modo,
incide sobre esses proﬁssionais o seguinte:

Art. 27º Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por
fato do produto ou do serviço prevista na
Seção II deste Capítulo, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Em outras palavras, um paciente poderá
acionar o Cirurgião-Dentista que realizou
determinado procedimento até cinco anos
após perceber um possível erro associado ao
tratamento e, segundo a citada Lei, não se limita o período de tempo decorrido após o
serviço prestado para que o consumidor, no
caso o paciente, possa perceber o eventual
dano causado. Em termos práticos, no caso
de um processo judicial, o proﬁssional
necessitaria do prontuário, para utilizá-lo em
sua defesa, situação que pode ocorrer vários
anos após o tramento, em qualquer época,
ou seja: o tempo de guarda da documentação é indeterminado, o que faz com que a
recomendação sobre o período de tempo
correspondente seja ad aeternum.
Assim, com base nas breves considerações
deste texto, tem-se que ao proceder ao
preenchimento detalhado e à guarda adequada dos prontuários odontológicos, o
Cirurgião-Dentista não apenas cumpre seus
deveres proﬁssionais éticos e legais, mas
também contribui para que sejam obtidas
identiﬁcações humanas no âmbito da Justiça
Criminal, o que se traduz em uma valiosa
contribuição para com a sociedade.
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Dúvidas
frequentes
Quais dados devem constar em um
prontuário odontológico?
Conforme orientado pelo Conselho Federal de
Odontologia, o prontuário deve apresentar os
seguintes itens: identiﬁcação do proﬁssional,
identiﬁcação do paciente, anamnese, exame
clínico, plano de tratamento, evolução e intercorrências do tratamento, receitas, atestados,
contrato de prestação de serviços odontológicos, exames complementares.
Além das informações comumente presentes nos prontuários, há outras que podem ser
inseridas de forma a facilitar uma eventual
identiﬁcação pelos dentes?
Sim. É desejável que os Cirurgiões-Dentistas
insiram nos prontuários especiﬁcidades que
usualmente não são registradas, tais como alterações de posicionamento dental (e.g., apinhamentos e giroversões), anomalias dentais
observadas (como microdontia, dentes conoides e várias outras) e quaisquer características
adicionais veriﬁcadas, como os próprios tratamentos odontológicos já presentes no momento da consulta inicial e que inclusive podem não
estar relacionados aos novos tratamentos
propostos (essas terapêuticas já existentes
podem ser descritas em sua totalidade no item
"odontograma inicial" ou "condição clínica
inicial"). São dados simples, porém de registro
essencial.
Po r q u a n to te m p o d e vo g u a rd a r o
prontuário?
Por tempo indeterminado, ad aeternum.
Se o paciente requisitar o prontuário, o que
devo fazer?
Conforme instrui o Código de Ética Odontológica, constitui infração ética negar o acesso do
paciente ao prontuário e deixar de fornecer
cópia quando solicitada. Esclarece-se que toda
a documentação produzida pelo proﬁssional
(como plano de tratamento, registro de procedimentos…) é de sua guarda, sendo fornecido
acesso e cópia ao paciente, quando requisitado.
Já com relação aos registros odontológicos
custeados pelo paciente (como radiograﬁas e
modelos de gesso, por exemplo), tem o
paciente, o direito de guarda, devendo o Cirurgião-Dentista entregá-los ao paciente quando
requisitado. Nesse caso, recomenda-se que o
proﬁssional faça cópia do que for entregue,
devendo ainda solicitar ao paciente a assinatura
de um termo de entrega.
Se a família de um paciente requisitar o
prontuário sob a justiﬁcativa de uma possível identiﬁcação, eu posso fornecer a documentação? Como proceder?
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Sim, os documentos poderão ser entregues.
Recomenda-se que seja assinado um termo de
entrega pelo familiar que os receberá, de forma
a especiﬁcar quais registros foram entregues e
por qual motivo, além de esclarecer ser vetado o
emprego dos dados fornecidos para quaisquer
outros ﬁns que não o especiﬁcado no respectivo
termo.

Compartilhe esta
informação com
seus colegas da
Odontologia!

Elaborado em cooperação entre a Polícia Cientíﬁca
do Estado do Paraná e o Conselho Regional de
Odontologia do Paraná, CRO-PR.
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