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“É possível encontrar a felicidade mesmo nas 

horas mais sombrias, se lembrar de acender a 

luz.”  

(Alvo Dumbledore) 



 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é esclarecer as principais dúvidas dos 

Ortodontistas, quanto à sua responsabilidade pelos casos tratados, seus 

direitos e deveres. A comunicação com o paciente e/ou responsável, com a 

descrição do plano, riscos, benefícios e custos do tratamento, bem como a 

elaboração, anuência e guarda da documentação ortodôntica, são 

essenciais na prevenção de litígios judiciais. A conduta profissional deve ser 

embasada nos princípios da ética e da moral, sobre os envolvimentos de 

forma legalizada, a que esses profissionais da saúde estão expostos, frente 

ao conceito jurídico e na tentativa de colaborar para eximir as principais 

dúvidas concernentes à responsabilidade civil do Ortodontista em fase do 

processo civil, do Código de Defesa do Consumidor e do processo ético-

disciplinar. Portanto a importância de se estudar a responsabilidade civil do 

Dentista, justifica-se na observação do aumento do número de demandas 

judiciais em desfavor desse profissional, os problemas enfrentados pelos 

pacientes, como a dificuldade em provar a ocorrência do dano causado e as 

dificuldades em fundamentar suas peças. Para um melhor entendimento foi 

analisada a responsabilidade civil do Ortodontista. Também se analisou o 

processo civil e suas características em relação ao Ortodontista, as 

inovações trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a grande 

importância de um relacionamento de confiança entre o Ortodontista e seu 

paciente, que pode prevenir eventuais ações judiciais e as características 

do processo ético disciplinar. 

Palavras chaves: Responsabilidade Civil; Ortodontista, Paciente. 

 

 

  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 The objective of this study is to clarify the main doubts of Orthodontists, 

as to its liability for the cases treated, their rights and duties. The 

communication with the patient and / or guardian, with the description of the 

plan, risks, benefits and costs of treatment, and the development consent 

and guard of orthodontics documentation are essential to prevent lawsuit. 

The professional conduct should be based on the principles of ethics and 

morality, about the implications of legalized way that these health 

professionals are exposed, facing the legal concept and in order to 

collaborate to relieve the main doubts concerning the liability of the 

Orthodontist in phase of civil procedure of the Consumer Protection Code 

and the ethical-disciplinary. Therefore the importance of studying the civil 

liability of Dentist, justified in observing the increasing number of lawsuits to 

the detriment of this professional, the problems faced by patients, such as 

the difficulty in proving the occurrence of the damage caused and the 

difficulties in substantiating its parts. For a better understanding, was 

analyzed the liability of Orthodontist. Also analyzed the civil process and its 

characteristics in relation to the orthodontist, the innovations brought by the 

Consumer Protection Code, the importance of a relationship of trust 

between the orthodontist and his patient, which can prevent possible 

lawsuits and the characteristics of the process disciplinary ethical. 

Keywords: Civil Liability; Orthodontist, Patient. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

Os profissionais da área de Saúde Bucal atualmente são preparados 

para atender aos clientes lhes proporcionando serviço de qualidade, 

empregando as técnicas disponíveis no mercado de trabalho e em função da 

acirrada disputa no exercício profissional são levados a se atualizarem, 

aperfeiçoarem-se e especializarem-se, buscando oferecer melhores serviços 

aos seus clientes, assumindo assim a responsabilidade profissional por essa 

execução. Diante da complexidade dos procedimentos ortodônticos e da 

demora na conclusão dos tratamentos, os profissionais Ortodontistas muitas 

vezes não estão preparados para administrar os riscos relacionados ao 

exercício profissional, uma vez que, os tratamentos para serem bem sucedidos, 

dependem quase sempre da colaboração do paciente e ainda têm suas 

limitações de natureza biológica. 

Desta forma, para os profissionais da saúde, ao terem de conviver com 

uma atividade de risco, não sendo possível descartá-lo, deve-se preveni-lo, 

minimizá-lo, enfim, criar e desenvolver uma consciência profunda de sua 

responsabilidade enquanto profissional liberal, procurando desenvolver e 

praticar atitudes éticas, comportamentos morais, atualizações científicas 

constantes, um relacionamento amistoso com seus pacientes e finalmente, um 

cuidado fiel às disposições presentes no seu Código de Ética.  

 Essa responsabilidade possui três aspectos distintos, quais sejam: Civil, 

Penal e Ético. Destes, este trabalho incide em específico das relações entre 

profissionais Ortodônticos e seus pacientes na prevenção de atos judiciais. 

 O objetivo desse trabalho é apresentar aos cirurgiões dentistas uma 

contribuição teórica sobre os envolvimentos de natureza legal a que esses 

profissionais da saúde estão expostos, apresentar relação entre profissional e 

paciente, atitudes de prevenção frente ao conceito jurídico da responsabilidade 

civil, na tentativa de colaborar para eximir as principais dúvidas do Cirurgião-
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Dentista em face ao processo civil, Código de Defesa do Consumidor e 

processo ético-disciplinar. 

 O trabalho se inicia abordando a responsabilidade civil do Ortodontista e 

seu conceito estabelece que, todo dano causado a alguém deverá ser 

reparado. Para existir o direito à indenização deve haver alguns elementos ou 

pressupostos como: ação, omissão ou conduta humana, dano patrimonial e/ou 

moral, nexo de causalidade e a culpa do agente. Ainda as espécies de 

responsabilidade civil, ou seja, a contratual, a extracontratual, a subjetiva e a 

objetiva que serão relacionadas com a responsabilidade civil da área 

odontológica. Logo após, será abordada a evolução histórica da odontologia no 

mundo e no Brasil e os principais requisitos para se configurar um dano 

odontológico. Também a obrigação do Ortodontista que deve ser apurada para 

saber se a obrigação é de meio ou de resultado. Discute-se ainda sobre a 

importância da relação entre profissional da saúde bucal e paciente, pois o 

paciente deve ter confiança em seu dentista, devendo tanto este como o 

paciente, cumprir seus direitos e deveres de um para com o outro. Será 

abordado também o procedimento do processo civil contra o Dentista, dando 

relevância aos principais atos processuais que influenciam no bom andamento 

do processo, como a instrução probatória, a prova da culpa e a possibilidade 

da inversão do ônus da prova.  

 Há o seguro odontológico, que é o seguro para o caso de ocorrer algum  

dano causado no exercício da profissão, sendo que o dentista assegurado não 

precisará dispor de seu patrimônio particular para pagar a indenização devida. 

 Quanto à ética no campo da odontologia, ela representa importante 

motivo de respeito e preocupação, pois o profissional poderá sofrer também 

punição perante o Conselho Regional de Odontologia (CRO), com todas as 

etapas do processo ético disciplinar até o julgamento realizado pelo CRO. 

 Desta forma, busca-se com o presente trabalho, alertar os Dentistas das 

ações de prevenção para evitar os riscos a que estão sujeitos, em poder 

responderem frente ao judiciário e à sociedade, pelas obrigações e ônus a que 

eventualmente possam estar sujeitos, decorrentes de prejuízos ocasionados a 

seus pacientes, quando do exercício de sua atividade profissional 
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2.0  REVISÕES DA LITERATURA 

 

2.1 Conceitos de responsabilidade civil 

 

  A palavra “responsabilidade” vem do latim “respondere”, designando o 

fato de alguém ser constituído garantidor de algo. Conforme, conceitua a 

doutrinadora: 

É a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar a 
moral ou patrimonial, em razão de ato por ela mesma praticado, por 
pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente 

ou de simples imposição legal. (DINIZ, 1999) 

 Quando se fala em responsabilidade civil, o interesse lesado é de um 

particular, que este deve buscar a reparação do dano, tendo como requisito 

qualquer ação ou omissão que lesa o direito ou causa prejuízo a terceiro. 

Visando à assegurar e tutelar o regular desenvolvimento dos atos jurídicos, 

surge o instituto da responsabilidade civil, que se revela como uma importante 

exigência social.  

A responsabilidade civil é o dever jurídico de recomposição do dano 
sofrido, imposto ao seu causador direto ou indireto. O significado do 
termo responsabilidade pode ser extraído da própria origem da 
palavra, que se origina do latim respondere, ou seja, responder a 
alguma coisa, a necessidade que existe de alguém responder, direta 
ou indiretamente, pela consequência danosa de um determinado ato. 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR 2007). 

 Para Cavalieri (2010): O sentido etimológico de responsabilidade 

exprime a ideia de obrigação, encargo, contraprestação. Em sentido jurídico, o 

vocábulo designa o dever de alguém que tem de reparar o prejuízo decorrente 

da violação de um outro dever jurídico. Em síntese, responsabilidade civil é um 

dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da 

violação de um dever jurídico originário. 

 Assim, a responsabilidade pressupõe um dever jurídico preexistente, 

uma obrigação descumprida. Portanto, é possível dizer que toda conduta 

humana que, violando dever jurídico originário causa prejuízo a outrem, é fonte 

geradora de responsabilidade civil. 
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 Gonçalves (2010), afirma que toda atividade que acarreta prejuízo traz 

seu bojo, como fato social, o problema da responsabilidade. Destina-se ela a 

restaurar o equilíbrio moral e patrimonial provocado pelo autor do dano. 

Entende-se por responsabilidade civil, segundo Aquino (2009). 

O dever de responder por dano material e/ou moral causado a 
terceiro, por atos comissivos ou omissivos. A responsabilidade pelo 
dano material pode ficar circunscrita a uma pena pecuniária imposta 
ao agressor, alternativa ou cumulativa com a reparação da lesão 
causada, a cargo ou a expensas do causador. Já no que se refere à 
reparação pelo dano moral, cumpre determinar um valor monetário 
que possa, além de quantificar o sofrimento gerado, desestimular sua 
repetição. Na área de saúde, a maior das causas levadas ao 

judiciário está baseada em dano moral cumulada com dano material. 
(AQUINO. 2009) 

 

2.1.1  Pressupostos ou elementos da responsabilidade civil 

 

Cavalieri (2010) verifica que existem alguns pressupostos da 

responsabilidade civil, apresentados pela doutrina francesa, que são 

claramente identificados no art. 186 do Código Civil, a saber: 

 a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”; 

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar;  

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”. 

 Para Gonçalves (2010), “ao analisar o art.186 do Código Civil, fica 

evidente que são quatro os elementos essenciais, pressupostos da 

responsabilidade: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de 

causalidade e dano”. 

 Assim, para que o profissional seja responsabilizado civilmente 

(obrigado a indenizar), é necessária a presença dos pressupostos legais (que 

integram a responsabilidade civil). Em linhas gerais, a responsabilidade civil 

profissional tem os seguintes pressupostos: ação ou omissão do agente, o 
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dano, o nexo de causalidade entre aquele ato e este dano e a presença ou não 

de culpa ou dolo (De Paula, 2007). 

 

2.2  Os erros dos profissionais de odontologia 

 

 Sobre os erros profissionais praticados pelos cirurgiões-dentistas em 

decorrência do exercício da Odontologia, escreve Graça Leite: "Na verdade, a 

Odontologia se enquadra entre as profissões que não se regem pelos termos 

da certeza. Se, no caso de um engenheiro-construtor, cuja construção desaba 

por erro de cálculo, não se pode admitir escusas, em face da natureza 

matemática de sua profissão, o mesmo não ocorre com a Odontologia ou a 

Medicina".  

 Ligadas ambas à Biologia, portanto, à uma ciência não matemática, 

lógico que os seus princípios não se revistam no atributo da exatidão. Ao 

contrário, as suas verdades são de uma relatividade fácil de verificar. A mais 

ligeira indagação histórica basta para demonstrar quão abundantes são as 

verdades do passado que hoje são erros palmares.  

 Os erros, portanto, que são determinados pelas condições de 

insuficiência da própria Odontologia, não podem de justiça, inculpar o 

Cirurgião-Dentista, exatamente porque decorrem não de ignorância 

inadmissível, mas do aspecto conjectural, característico do exercício da clínica 

odontológica. Assim sendo, tais erros não apresentam particularidades 

especiais, vinculados que estão ao aspecto geral do grau de desenvolvimento 

da Odontologia. Isso equivale a dizer que, felizmente, à medida que avança a 

Ciência Odontológica, mais se restringe a área dos erros inevitáveis. Há, 

entretanto, erros que são a consequência pura e simples de um imperdoável 

estado de ignorância profissional.  

O autor, ao dar continuidade ao assunto, define os erros profissionais 

como atos incorretos, ora cometidos em virtude de manifesta ignorância dos 

preceitos científicos e técnicos da profissão, ora em decorrência do caráter 
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falível da ciência correspondente, ora, ainda, em consequência de imprudência 

ou desleixo.  

Os erros profissionais admitem divisão em várias modalidades. Lutz 

divide os erros em seis grupos: 

         1. Erros e acidentes na anestesia. Embora a anestesia tenha sido 

aplicada de acordo com a técnica aprovada e com os necessários cuidados, 

sendo necessário demonstrar que houve falta profissional para que o 

profissional possa ser responsabilizado;  

 2. Erros de diagnóstico:  

 a. por ação:  exame feito com técnica defeituosa, com descaso ou com 

imprudência; interpretação errônea de dados semiológicos, embora 

corretamente obtidos;  

 b. por omissão: falta do emprego de um recurso indispensável, por 

exemplo, da radiografia.  

 3. Erros de tratamento:  

 a. por ação: escolha de tratamento impróprio; emprego de instrumentos 

inadequados e de remédios contraindicados, perigosos ou trocados, má técnica 

nas intervenções ou no laboratório de prótese, inclusive na confecção dos 

aparelhos ortodônticos;  

 b. por omissão:  falta de tratamento quando ele é imprescindível à 

manutenção da saúde oral do paciente; falta de conselhos indispensáveis.  

 4. Erros de prognóstico.  

 5. Faltas de higiene, o que pode dar ensejo à transmissão, para o 

paciente, de doenças infectocontagiosas.  

 6. Erros nas perícias.  

 Segundo o autor, a divisão dos erros surge dos seguintes conceitos: Os 

erros culposos resultam da falta de preparo, de precaução e/ou de cuidado. 

Nestes casos, o evento de dano que o erro determina é sempre o resultado 
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óbvio do não conhecer as regras da ciência, ou do não saber fazer segundo 

essas mesmas regras ou, finalmente, de ações temerárias ou desmazeladas. 

São erros inevitáveis.  

Os erros não culposos são os que resultam da falibilidade dos princípios 

científicos que servem de suporte às profissões. São erros inevitáveis.  

Por sua vez, os erros culposos são divididos em erros culposos simples 

e erros culposos magistrais. Continua o autor: Os primeiros são cometidos por 

quaisquer profissionais, de nenhuma, de pequena, ou de média notoriedade. 

Os segundos são os cometidos por eminentes profissionais, senhores de 

grande fama, principalmente os professores.  

       O autor, ao continuar a sua sistematização, subdivide tanto os erros 

simples como os magistrais em erros de diagnóstico, de tratamento e de 

prognóstico. Nos casos de erro de diagnóstico, consideram-se duas situações 

distintas. Primeiro, quando o erro é o resultado de uma propedêutica 

insuficiente. Segundo, quando resulta de um raciocínio falho, defeituoso, em 

virtude de não se saber interpretar o resultado dos diversos dados clínicos ou 

laboratoriais.  

 

2.3  Responsabilidades civil do ortodontista  

 

 Com esse estudo, verificamos que a primeira consciência que o 

profissional da ortodontia deve ter é com o papel principal de sua especialidade 

que, segundo a Resolução do Conselho Federal de Odontologia (CFO) 

63/2005, artigo 7 

Ortodontia é a especialidade que tem como objetivo a prevenção, a 
supervisão e a orientação do desenvolvimento do aparelho 
mastigatório e a correção das estruturas dento-faciais, incluindo as 
condições que requeiram movimentação dentária, bem como 
harmonização da face no complexo maxilo-mandibular” (CFO, 
2005:85)”.  

 Assim, é dever do profissional ortodontista procurar obter o diagnóstico 

correto, fazer o planejamento do tratamento e a execução dentro das regras da 
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boa ciência ortodôntica, de acordo com o Código de Ética Odontológico, na 

Resolução em vigor desde 1º de janeiro de 2013, no Cap. 2 Art. 5º, I: 

“Constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas 

atribuições específicas: diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com 

liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observados o estado 

atual da Ciência e sua dignidade profissional”. (CEO, 2013:20). 

 A Ortodontia, juntamente com a Implantodontia e a Prótese, são as 

áreas com maior número de processos, sendo que no caso da Ortodontia, isso 

ocorre por procedimentos mais caros, tratamentos mais longos, procedimentos 

controversos e muitos profissionais que trabalham sem ter treinamento 

adequado ( CRUZ e CRUZ, 2008). 

 Para Oliveira et al (2011), a Ortodontia ocupa o segundo lugar em 

processos, atrás somente da Cirurgia, enquanto que Motta et al ( 2011) 

afirmaram que as ações se centralizavam basicamente em reabilitações com 

próteses e implantes e em casos de ortodontia. Conforme Maruo et al (2009). 

Para que se habilite a fazer divulgação como especialista, é 
necessário ter a titulação de especialista em curso de pós-graduação 
latu sensu e/ou strictu sensu e, de acordo com o Código de Ética 
Odontológico ( Capitulo VIII, artigo 14), comete-se infração  do 
mesmo se fizer anúncio sem ser especialista. (MARUO ET AL, 2009), 

  Além disso, os cursos de graduação têm em seu currículo apenas a 

Ortodontia preventiva.  

 Por isso, é importante conhecer os direitos e deveres profissionais e dos 

pacientes, pois é perceptivo que houve um grande aumento do número de 

processos contra os cirurgiões dentistas, em especial, contra os Ortodontistas. 

Esse aumento se deve principalmente após o surgimento do Código de Defesa 

do Consumidor, que trouxe uma mudança de comportamento e uma maior 

consciência dos pacientes em relação aos seus direitos como consumidor e a 

obrigação dos profissionais, como fornecedores de serviços,  quando se faz um 

atendimento clínico, ou produtos, quando se entrega uma prótese ou um 

aparelho ortodôntico. ( SOARES,2007; PARANHOS, 2007; CRUZE CRUZ, 

2008; LOPES, 2008; ATO, 2008; GARBIN 2009; MALACARNE, 2009; 

BARBOSA,2010; OLIVEIRA, 2011; CAVALCANTI, 2011). 
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 De acordo com o Código Civil, a responsabilidade esta no Art. 186: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. 

 Para Oliveira (2011), a responsabilidade se subdivide em 

responsabilidade moral, que depende da consciência de cada um e 

responsabilidade social, que é praticada por autoridade externa e que impõe 

penalidades quando atinge outras pessoas.  

 Já Barbosa (2010), afirmou que a responsabilidade civil depende de 

nexo causal entre duas situações, a saber, a conduta inadequada de alguém 

(omissiva ou comissiva) e o dano que esta conduta gerou e que, em geral, a 

responsabilidade civil se manifesta na aplicação do valor de indenização, na 

atividade de prevenção ou reparação do prejuízo.  

 Para os autores, na ausência de defeito, não há como falar em 

responsabilização (OLIVERIA, 2010). 

 Segundo Oliveira (2010), após o Código de Defesa do Consumidor, o 

profissional pode ser definido como fornecedor e que a sua responsabilidade 

só é verificada na sua atuação e culpa. Verificaram ainda que a 

responsabilidade profissional é a capacidade de responder pelos seus próprios 

atos e de sofrer as consequências, e que essa responsabilidade é imputável, 

pois permite determinar sua autora, o agente moral e o agente responsável. 

Após o dano, moral ou patrimonial, a indenização visa a  recompor a situação 

antes de o dano ter sido causado e, se isso não for possível, ao menos diminuir 

o sofrimento da vitima. A responsabilidade profissional ainda envolve a 

responsabilidade moral, onde há nossa consciência, e a responsabilidade 

social, em que respondemos ante as autoridades sociais  em consequência de 

infrações às leis civis. 

 Cavalcanti et al (2012), afirmaram que responsabilidade civil é a 

circunstância de alguém ser obrigado a ressarcir algum prejuízo que causou a 

outrem por ato ilícito, quer por dolo, quer por culpa. Verificaram que, nas 

relações bilaterais entre o cirurgião- dentista e o paciente, há uma necessidade 
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do profissional buscar o bem-estar do indivíduo; porém, o que se percebe é 

uma massificação da odontologia por causa de planos e convênios populares, 

gerando uma relação mercantilista. Com isso, há um aumento de processos 

éticos contra os profissionais.  

 Devido ao grande número de processos contra os cirurgiões-dentistas, é 

necessário a utilização da “Odontologia Defensiva”, que é destinada a produzir 

provas e documentos antecipados do exercício da ortodontia, declarações orais 

e/ou escritas, alcançadas pelo profissional e agrupados sob a forma de 

prontuário (BARBOSA , 2010). 

 Confirmando essa posição, Cerveira (2008) afirmou ser indispensável 

uma nova conduta dos cirurgiões-dentistas, a qual ele chama de “odontologia 

defensável” que, nada mais é que dar uma nova ênfase na documentação 

odontológica, preparando-se para um possível embate judicial. 

 Cruz e Cruz (2008) e Lopes (2008), identificaram os aspectos  clínicos 

ortodônticos que têm produzido mais processos e são: reabsorção radicular, 

problemas periodontais, dentes inclusos e impactados, disfunção da articulação 

têmporo-mandibular, doenças infectocontagiosas, aparência facial e cuidados 

na finalização. 

 Enquanto que para Garbin (2009), os motivos para o indivíduo ajuizar 

ação são o se sentir enganado, o insucesso no tratamento devido à informação 

inadequada, a falta de confiança no profissional durante o tratamento e a má fé 

e, por fim, as razões para impedir que o indivíduo entre com ação são a 

satisfação do indivíduo com o trabalho feito, bom ou excelente relacionamento  

profissional e indivíduo, contrato redigido de acordo com a legislação vigente e 

uma documentação bem elaborada e corretamente arquivada. Para Garbin 

(2009 ), o exercício da Odontologia está sujeito a resultados adversos, e 

dependendo do tamanho deste resultado, a consequência é o dano e, como o 

profissional é responsável pelos seus atos, então o que se espera é a 

reparação conseguida por meio judicial. 

 A responsabilidade remete à ideia de obrigação civil, penal e de ética e, 

além disso, quando houver danos resultantes de tratamento ortodôntico 
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realizado, estes convergirão no sentido de haver uma indenização do 

profissional para o indivíduo. O ressarcimento será de danos materiais ou 

patrimoniais e de danos morais ou extras- patrimoniais.  

 Segundo Rosa (2012), os danos materiais são a indenização de todos 

os gastos do paciente e referem-se a perdas que atingem os bens patrimoniais 

do paciente e podem ser dividido em dano emergente, lucro cessante e danos 

futuros. Já em relação aos danos morais, a finalidade de sua aplicação é o de 

reparar a dor, de diminuir o sofrimento do indivíduo em razão do tratamento 

recebido e de desestimular o ofensor a continuar na prática de atos ilícitos e, 

devem ser considerados os danos temporários, como os efeitos na atividade 

profissional e os danos permanentes, como mudanças definitivas da 

integridade física e psíquica.  

 Mostraram que os valores arbitrados para os danos morais são muito 

mais elevados quando comparados aos danos materiais.Dessa forma, a 

responsabilidade civil só ocorre quando se pode identificar o agente, o ato, a 

culpa, o dano e o nexo de causalidade. (OLIVEIRA et al, 2011). 

 Para Garbin et al (2009), a responsabilidade civil do profissional traz a 

ideia de obrigação, uma vez que as obrigações podem ser de natureza civil, 

que é o ressarcimento por dano, de natureza penal, quando há lesões 

corporais causadas nos tratamentos realizados  e de natureza ética, que são 

reguladas pelos conselhos. 

2.3.1 - TIPOS DE CULPA  

 A culpa profissional do ortodontista deve ser verificada em termos de 

imprudência, negligência ou imperícia.  

Segundo Cavalieri (2010, p. 37):A falta de cautela exterioriza-se por 

meio da imprudência, da negligência e da imperícia. A imprudência é falta de 

cautela ou cuidado por conduta comissiva, positiva, por ação. Quando o agente 

decide afrontar desnecessariamente o perigo, exemplo é o motorista que dirige 

em excesso de velocidade, ou que avança o sinal ou quando o individuo deixa 

seu filho menor alimentar um cão de guarda, expondo-o ao perigo. Negligência 

é a mesma falta de cuidado por conduta omissiva. Haverá negligência se o 
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veículo não estiver em condições de trafegar, por deficiência de freios, pneus 

etc. O médico que não toma os cuidados devidos ao fazer uma cirurgia, 

ensejando a infecção do paciente, ou que lhe esquece de uma pinça no 

abdômen, é negligente. A imperícia, por sua vez, decorre de falta de habilidade 

no exercício de atividade técnica, no caso em que se exige, de regra, maior 

cuidado do agente. Haverá imperícia do motorista que provoca acidente por 

falta de habilitação. Devido à falta de cautela, Marques, (2009) afirma que: 

“Quando for comprovada a presença de um dos três elementos: negligência, 

Imperícia ou imprudência fica caracterizada a culpa do agente, surgindo daí o 

dever de reparação, pois mesmo sem intenção o agente cometeu o dano.” 

(MARQUES, 2009, p. 22). 

Todavia, só se pode conjecturar a figura da culpa quando o elemento 

é previsível; se, entretanto, este é imprevisível, inexiste culpa. O 

parâmetro para identificação e constatação da culpa é o confronto do 

comportamento do agente como o modo de agir do Homo Medius, ou 

seja, pelo padrão do homem médio. (VIANA, 2003, p. 27), 

A nossa legislação civil admite a existência de responsabilidade civil com 

a culpa como pressuposto, mas pode, no entanto, haver responsabilidade sem 

culpa em alguns casos. O art. 927, parágrafo único do Código Civil, consta que: 

“Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa”. Pois a 

culpa não é elemento essencial da responsabilidade civil, são essenciais a 

conduta humana (ação ou omissão), o dano ou lesão e o nexo de causalidade 

(MARQUES, 2009, p. 19). 

   Já Kato et al(2008), definiram imprudência como a prática de ato 

perigoso, praticado por seu autor de forma descuidada; negligência, como 

ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato realizado e que se 

revela na omissão de conduta que o profissional deveria adotar e não o faz; e 

imperícia, como a falta de aptidão ou habilidade técnica para o exercício de 

arte ou profissão que era exigível do autor.  Conceituaram a culpa como 

sendo a conduta que não teve intenção, nem se agiu de má-fé e que houve 

imprudência, quando não se tomou os cuidados necessários, ou houve 

negligência, quando por falta de atenção e descuido se cometeu um erro, ou 

imperícia, quando não há experiência e qualificação necessária. Já o dolo seria 
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a vontade do profissional em realizar uma conduta ilícita, onde há consciência 

do ato que está causando dano. Afirmaram que se deve verificar a culpa do 

dentista analisando os seguintes fatos, o que foi estabelecido por escrito ou 

verbal, a culpa do profissional pela não realização do tratamento proposto e a 

interferência direta do individuo ao não seguir as recomendações do 

profissional (COVOLAN, 2008). 

 Diante disso, é obrigação dos profissionais, o conhecimento das leis que 

norteiam a profissão (FERNANDES et al, 2011).Em sua pesquisa, Barroso et al 

(2008), identificaram que um entre doze ortodontistas tem grande possibilidade 

de ser processado pela realização de tratamentos inadequados nos indivíduos 

e que, uma condenação civil pode corroer ou mesmo destruir a imagem do 

profissional junto à sociedade. 

 Para Rosa et al (2012), que em seu levantamento de danos materiais e 

morais em processos contra cirurgiões dentistas, ficam nítidas a importância de 

conhecer essas ações e que, uma análise dos conteúdos processuais, traz aos 

profissionais noções sobre a visão que tem o individuo, o profissional e os 

julgadores. Porém, o cirurgião dentista não está preparado em termos de 

conhecimentos éticos e legais da profissão e, por isso, se tornam vulneráveis a 

processos e, apesar disso, os indivíduos não conhecem ou não tem intenção 

de buscar danos morais e isso deve servir de alerta aos profissionais de saúde. 

 Nunes et al (2012), realizaram pesquisa bibliográfica e documental e 

encontraram que o Código de Defesa do Consumidor, trouxe medidas em que 

os fornecedores de serviços seriam responsabilizados e, de acordo com o 

Código Civil, há leis que obriguem um profissional a reparar dano moral ou 

patrimonial. Logo, a conduta culposa ou dolosa do agente, seja por ação ou 

omissão, por ato próprio ou de terceiro, o dano efetivo e o nexo de causalidade, 

são elementos da responsabilidade civil.  Relataram as diferenças entre a 

responsabilidade civil contratual, quando não há adimplemento contratual, e a 

responsabilidade civil extracontratual, que advém de violação direta ou indireta 

de uma norma legal e, além disso, há também a diferença entre 

responsabilidade civil subjetiva, quando o dano advém de ato doloso ou 

culposo do agente e a culpa caracteriza-se por negligência, imprudência e 
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imperícia e que há obrigação de reparar o dano, e da responsabilidade civil 

objetiva, que se caracteriza pela ausência de comprovação de culpa para que 

exista a obrigação de reparar, não que há inexistência de culpa e sim uma 

desnecessidade de prová-la. 

 Os profissionais liberais têm responsabilidade civil subjetiva 

condicionada à verificação da culpa, caso a obrigação for de meio e, no caso 

de responsabilidade civil objetiva, a obrigação será de resultado e que o 

profissional ao fornecer seus serviços, em regra, presta uma obrigação de 

meio, mas em alguns casos, quando há compromisso do profissional com a 

obtenção do resultado então será obrigação de resultado. 

 O Código de Defesa do Consumidor excepcionou expressamente os 

profissionais liberais da linha de responsabilização objetiva, no momento em 

que exige a verificação da culpa; o profissional pode ser contratado para uma 

obrigação de meio ou de resultado, deixa-se então perceber que há aceitação 

absoluta da aplicação da responsabilidade subjetiva, mediante culpa aos 

profissionais liberais, mas não excepcionado a tais profissionais a aplicação 

dos demais dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, como inversão 

do ônus da prova e a proteção contratual. 

 

2.3.2  Obrigações de meio e de resultado 

 

 As ações constituídas contra os ortodontistas  são fundamentadas no 

tipo de obrigação assumida pelos profissionais: obrigações de meio ou 

obrigações de resultado (OLIVEIRA et al, 2011). 

 Para Covolan et al (2008), é importante ressaltar a diferença entre 

obrigação, que é um dever jurídico originário e responsabilidade que é um 

dever jurídico sucessivo, resultado de uma violação da obrigação. 

 Lopes et al (2008), conceituou obrigação de meio como sendo o 

comprometimento total do profissional em conseguir o melhor resultado 

possível no seu serviço prestado ao indivíduo e que esta é uma obrigação 
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subjetiva. Quanto a obrigação de resultado, o profissional tem o dever de 

atingir e conseguir o resultado proposto, sendo esta uma obrigação objetiva. 

 Ao analisarmos a opinião dos autores verificamos que não há um 

consenso se a obrigação dos profissionais é de meio ou de resultado.  

 Soares et al (2007), relataram que não existe unanimidade entre os 

juristas quanto à natureza da obrigação do cirurgião dentista ser de meio ou de 

resultado.  

 Lopes et al (2008) e Oliveira et al (2011), afirmaram que a obrigação do 

dentista é a de meio, e na qual ele precisa dispor de sua melhor técnica, porém 

com resultado independente de sua vontade. 

 Garbin et al (2009), encontrou que para a maioria dos advogados, a 

obrigação do profissional é de meio ou de resultado. 

 Já para Pittelli et al (2012), há uma tendência em favor da obrigação de 

resultado que se baseiam em três ideias, a saber, a tentativa de classificar as 

especialidades odontológicas e colocar a especialidade como critério e, 

segundo essa tendência, a ortodontia seria uma delas, e refutaram esse 

argumento, pois deveria se qualificar especialidades e não procedimentos, uma 

vez que uma mesma especialidade tem procedimentos de meio ou de 

resultado e, por isso, é ao procedimento que se pode atribuir essa condição e 

não a especialidade; a natureza estética de alguns procedimentos, a qual 

declararam que o resultado final dependerá de uma resposta biológica; e a 

terceira está baseada em fundamentos bem diversos e próprios da 

especialidade que são a regularidade, especificidade e menor complexidade 

dos procedimentos odontológicos. O que é impensável aceitar, pois os 

procedimentos odontológicos são complexos, mais regulares e mais 

específicos e a odontologia cuja obrigação seria de resultado se dá em função 

de erros e equívocos conceituais sucessivos. 

 Para Lopes et al (2008), conhecer e considerar o tipo de obrigação de 

meio ou de resultado, é   causa do ônus da prova e da avaliação da culpa. Nos 

casos de obrigação de resultado, segundo o Código de Defesa do Consumidor, 

há uma inversão do ônus da prova, no qual o profissional é que passa a ter o 
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dever de provar que não causou dano e que seguiu todos os princípios da 

Odontologia. 

 Conforme Oliveira et al (2011), o profissional consegue se eximir de 

culpa, em caso de inversão do ônus da prova, quando comprova que o 

eventual insucesso no tratamento se deveu ao caso fortuito, força maior ou 

culpa exclusiva do individuo. 

 Por meio do estudo de Malacarne (2009), ficou claro que o paciente 

pode ser corresponsável pelo resultado alcançado, uma vez que o sucesso do 

tratamento depende do individuo seguir todas as instruções fornecidas pelo 

ortodontista, colaborar com o tratamento, não faltar às consultas, utilizar todos 

os acessórios e manter uma higiene adequada, ou seja, deve haver uma 

adesão ao tratamento e, que sua ausência pode gerar resultados indesejados 

ou inesperados.  

 

2.3.3 A importância da correta documentação ortodôntica 

 

 Para que o profissional se resguarde de sofrer ações, é necessário que 

ele tome algumas medidas preventivas que, segundo Paranhos et al (2007), é 

preciso elaborar um prontuário odontológico completo, que possa servir como 

prova e pode ser utilizado com finalidade jurídica. Além disso, a documentação 

deve ter uma adequada anamnese, em que a queixa principal, história clínica, 

evolução da doença atual, sintomatologia na região da articulação têmporo-

mandibular, estalidos, hábitos deletérios e o maior número de informações 

possíveis sejam relatados para servir como prova futura.  

 Para Benedicto et al (2010), o prontuário não pode ser dispensado ou 

negligenciado pelos cirurgiões dentistas, pois ele é clínico, cirúrgico, odonto 

legal e de saúde pública e, apesar disso, muitos profissionais perdem ao não 

valorizar o prontuário, pois o mesmo serve como meio de prova judicial de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor em casos de demanda judicial. 
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 Por essa razão, a documentação é extremamente importante no 

exercício profissional e a maior falha dos ortodontistas está na falta de 

eficiência em anotar os registros e arquivá-los. Além disso, a documentação 

deve ser feita de forma criteriosa, com informações claras e precisas, devem-

se anotar as condições clínicas e bucais antes do tratamento, plano de 

tratamento que o indivíduo tenha aceitado e concordado, descrição dos 

procedimentos executados com assinatura do indivíduo, receitas prescritas, 

radiografias, atestados fornecidos, recibos emitidos e demais documentos, pois 

é por meio deles  que se demonstra a atuação do profissional, suas condutas e 

se os procedimentos foram feitos adequadamente ( BARBOSA et al, 2010). 

 No trabalho de Motta et al (2011), foram encontrados no total, 23 

jurisprudências, sendo 15 acórdãos de São Paulo e 8 de Minas Gerais e 

afirmaram que, nos processos de cobrança, há vários meios de provas 

admitidas que  são o depoimento pessoal, a confissão, a exibição de 

documento ou coisas. Há também tipos de provas como documental, 

testemunhal, pericial, inspeção judicial. Afirmaram que o profissional deve ter 

amor aos papéis, pois um prontuário completo poderá provar a realização de 

determinado ato, sempre solicitando a assinatura do indivíduo. 

 As ações se centralizavam em reabilitações com próteses e implantes e, 

em casos de ortodontia, a documentação odontológica foi fundamental para 

comprovar as alegações do profissional que  se revestiu de elemento de prova. 

Coube aos profissionais, na maioria dos casos, o ônus da prova. Acordos 

verbais foram reconhecidos, porém necessitaram ser comprovados por outros 

meios. Todos os procedimentos relativos ao tratamento devem ser listados e 

aprovados. A não cobrança de honorários não afasta a responsabilidade do 

profissional e das instituições sobre o caso. Tratamentos que envolvem mais 

de um profissional ou serviços prestados por terceiros devem ser sempre 

esclarecidos aos indivíduos. De acordo com o código civil, prescreve em cinco 

anos o prazo para propositura de ação de cobrança de honorários. 

 Conforme Oliveira et al (2011), é muito importante o contrato de 

prestação de serviços, bem detalhado e com assinatura do indivíduo ou de seu 

representante legal como forma de minimizar os riscos profissionais.  
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 Já, para Oliveira et al (2010), o contrato de prestação de serviços 

odontológicos deve ter uma sequência descritiva do tratamento, com anotações 

de falta na ficha clínica do indivíduo, já que a mesma deve ser subentendida 

como uma permissão para uma possível prorrogação do tratamento e que, do 

ponto de vista jurídico, para se prevenir de problemas referentes à 

documentação do indivíduo, são precisos os cuidados, a saber:  a ficha clínica 

conhecida como prontuário odontológico, o plano de tratamento, receitas, 

atestados odontológicos, modelos, radiografias, orientação no pós-operatório, 

orientação sobre higiene e o abandono do tratamento.  

 Motta et al (2011)  afirmaram que o Código de Defesa do Consumidor 

não obriga que os contratos de prestação de serviços sejam por escrito, sendo 

válido o serviço executado por meio de acordo verbal, porém quando o contrato 

escrito é adotado, deve este conter cláusulas válidas e os princípios que regem 

esses contratos são a autonomia, onde os indivíduos são livres para 

estabelecer e definir, de acordo com as vontades, o principio do consentimento, 

onde as partes devem consentir com o seu conteúdo, e o princípio da boa fé, 

no qual as partes concordam em cumprir o acordo estabelecido.  

 Ainda, o termo de consentimento livre e esclarecido é de suma 

importância e a informática é uma importante auxiliar na concepção dos 

documentos, como por exemplo, no caso da Ortodontia, em que há modelos, 

radiografias, fotografias, termos de consentimento, ficha clínica, atestados, 

receitas e outros. 

 Dias et al (2012), a documentação ainda precisa do Consentimento Livre 

e Esclarecido bem elaborado, detalhado e arquivado no prontuário, além de 

conter assinatura do paciente. 

 De acordo com Yarid et al (2012), o termo de consentimento livre e 

esclarecido é um documento por meio do qual, o indivíduo voluntariamente põe 

sua disposição em aceitar o tratamento de forma consciente e responsável, 

declara conhecer os riscos, benefícios e consequências relacionados ao 

tratamento e, ainda, deve ser individual, conciso, verdadeiro, compreensível 

para o indivíduo, não pode ser padrão, deve trazer detalhes da condição do 

indivíduo, a necessidade do tratamento, não ser obtido por meio de coação ou 
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manipulação e deve ser obtido antes da prática de qualquer atividade. Além 

disso, deve ser escrito em duas vias, identificadas com o nome do indivíduo, 

datadas e assinadas, ficando uma via com o cirurgião - dentista que deve 

arquivar no prontuário e outra viam com o paciente ou seu representante legal, 

pois ele serve como defesa do indivíduo e prova para o dentista. Os autores 

encontraram em sua pesquisa que a maioria dos profissionais conhece o termo 

de consentimento livre e esclarecido (76,9%), considera importante utilizá-lo 

(84,6%), porém, poucos o utilizam na clínica e que, ao não usar o 

consentimento informado, o profissional diminui a autonomia e ainda coloca em 

risco a relação entre o profissional e o indivíduo. 

 Para Vitral et al (2011), há um aumento da preocupação com a 

quantidade de raios X utilizados para a realização de radiografias em ortodontia 

e, no Brasil, não há recomendações específicas sobre a utilização de exames 

radiográficos na Ortodontia. O que se faz é a realização de um conjunto de 

exames que junto com o interesse clínico, há também a preocupação legal, 

sendo a documentação prova irrefutável de uma conduta clínica bem realizada. 

Outro aspecto importante da documentação é a definição de tempo em que o 

prontuário deve ser mantido em arquivo e não há consenso entre os autores 

sobre quanto tempo se deve guardá-los.  Para o Código Civil Artigo 206, 

parágrafo 3,inciso V: “Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil”. 

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor Art. 27: “Prescreve em 

cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria” (CDC, 1990:26). 

           Na literatura científica, não há consenso sobre o tempo de guarda da 

documentação odontológica, “prontuário clínico”, como fichas de anamnese e 

clínica, plano de tratamento, consentimento livre e esclarecido, contrato de 

prestação de serviço, exames por imagem, atestados, encaminhamentos, 

modelos em gesso e todo tipo de documento elaborado em decorrência do 

atendimento realizado, sendo sugerida a entrega de todo o material ao 

indivíduo/dono ou entregá-la após cinco anos do final do tratamento 

ortodôntico, nas duas situações com recibos assinados e discriminados de 

todos os documentos entregues. Afirmaram que para o ônus da prova, basta o 
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profissional entregar o recibo assinado de entrega e, o individuo deve 

apresentar o material, sob pena de estar agindo de má-fé ( FERNANDES et al, 

2011). 

           O arquivamento da documentação deve ser de, no mínimo, 5 anos, 

iniciando a contagem a partir do conhecimento do vício (dano) e de sua autoria. 

(LOPES et al, 2008; FERNANDES et al, 2011; OLIVEIRA et al, 2011).  

           Para Barbosa et al (2010), o melhor é arquivar a documentação por toda 

a vida e, em sua pesquisa Barroso et  al (2008),  declarou que a maioria 

arquiva por 20 anos. Mas, a melhor opção é arquivar a documentação por 

tempo indeterminado ou por toda a vida profissional pois, de acordo com o 

Código de Defesa  do Consumidor, o paciente tem 5 anos para entrar com 

ação na justiça após conhecimento do dano resultante do tratamento 

ortodôntico. 

           Conforme Paranhos et al (2007), Lopes et al (2008), Covolan et al 

(2008), para evitar problemas na justiça, ainda se faz necessário manter um 

bom relacionamento entre o profissional e o paciente, pois ao se estabelecer 

uma relação de confiança e amizade pode se atenuar uma possível 

insatisfação do indivíduo com o tratamento realizado. 

               Além disso, segundo Cruz e Cruz (2008) e Barbosa et al (2008), é 

importante demonstrar interesse, dar atenção, aprender a ouvir e manter uma 

comunicação verdadeira com o paciente e deve ainda procurar reciprocidade 

de colaboração do indivíduo e fazê-lo aderir ao tratamento para se alcançar 

melhores resultados (MALACARNE, 2009). 

             De acordo com Motta et al (2011),  não se deve deixar de informar ao 

indivíduo sobre os riscos do tratamento antes de seu inicio e registrá-los para 

não cometer infração ética. Definir seus honorários odontológicos de acordo 

com o Código Civil e Código de Ética Odontológico e, além disso, é importante 

considerar a condição socioeconômica do indivíduo, o custo operacional e a 

complexidade do caso. Verificaram que constituem infração ética não cobrar 

nada dos indivíduos que têm condição financeira, fazer cobrança por meios 
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mercantilistas e cobrar honorários extras de indivíduos de instituições públicas 

(SOUSA et al,2012). 

              Em se tratando da ortodontia, serviço de longa duração, a não 

consignação da forma de pagamento antes do início do tratamento, pode 

implicar em que a remuneração seria devida somente após o fim do 

tratamento, sendo então indispensável que o acordo sobre a remuneração seja 

estabelecido antes do início do tratamento. Os profissionais, para fixação de 

seus honorários, devem seguir critérios econômicos, no qual o mercado 

restringe os valores de acordo com o poder econômico da sociedade; critérios 

objetivos, em que os valores devem propiciar ao profissional viver em 

condições dignas observando os custos dos procedimentos e os custos 

indiretos; os critério subjetivos, que se encontram no prestígio profissional, 

qualificação, reputação, experiência, sendo subjetivos para o consumidor mas 

objetivos para o profissional; os critérios gerenciais, nos quais o profissional se 

deve auto gerenciar; e os critérios odontológicos, pois o Código de Ética 

estabelece princípios como da lealdade, honestidade, probidade, diligência, 

publicidade e independência. As contestações costumam ocorrer quando o 

indivíduo se torna devedor ou quando, não satisfeito com o serviço prestado ou 

não prestado, questiona seu valor, sendo que a cobrança pode ser feita por 

notificação extrajudicial, por procedimento sumário, ação monitória ou por meio 

de ação de cobrança com rito ordinário. Afirmaram que, em relação a 

contestação do indivíduo esta é meritória, quando este paga por serviço que 

não recebeu ou quando  recebe serviços de qualidade inferior a acordada 

(MOTTA et  al, 2011).  

                Com a globalização, os indivíduos procuram conhecer melhor o seu 

problema por meio de informações específicas e, por isso, o profissional tem o 

dever de informar tudo que é necessário desde a consulta inicial, onde se 

estabelece o início de bom relacionamento entre indivíduo  e profissional. 

                Conforme Oliveira et al (2010), a atuação do cirurgião dentista é 

regulada pelo Código de Ética Odontológico a que estão sujeitos, se incorrer 

em infração ética, às seguintes penas de advertência reservada, censura 
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pública, suspensão do exercício profissional de 180 dias e cassação do 

exercício profissional ad referendum do Conselho Federal. 

                Para Benedicto et al (2010), o Código Penal, Capítulo 2, Art. 129, 

define que o exercício da odontologia, pode se enquadrar no aspecto criminal 

ao ser relacionado com as lesões corporais, e que pode resultar em pena de 2 

a 8 anos de reclusão. 

 

2.4  Responsabilidade civil do paciente 

 

                Malacarne (2009) realizou um estudo sobre a responsabilidade civil 

do indivíduo na especialidade de ortodontia e identificou um aumento na 

frequência de ações propostas por indivíduos, contra cirurgiões - dentistas. 

Também verificou que há uma relação de consumo entre profissional e 

indivíduo de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e que, por isso, 

existem  no contrato, os direitos e obrigações para ambos e , que a adesão do 

indivíduo ao tratamento proposto é importante e sua ausência pode gerar  

resultados indesejados ou inesperados. Além disso, na relação entre 

profissionais e indivíduo, há a reciprocidade de colaboração e de 

corresponsabilidade em especialidade como a ortodontia, pois sem a 

cooperação do indivíduo em comparecer às consultas, utilizar acessórios e 

higienizar adequadamente pode haver interferência no desfecho do tratamento. 

              As leis são fonte de direito relacionadas que regulamentam a 

responsabilidade civil na área da saúde e são a Constituição Federal artigo 5 e 

inciso X, o Código Civil na lei 10.406/02 nos seus artigos de número 186, 927, 

944 e 945, o Código de Defesa do Consumidor na lei 8078/90, a doutrina 

jurídica, que também é fonte de direito e é a manifestação dos juristas sobre 

determinado assunto e que, de acordo com eles, no aspecto da 

responsabilidade civil dos  indivíduos, o mesmo deve seguir os conselhos do 

profissional e realizar rigorosamente as prescrições e, caso não o faça, 

ocorrerá a quebra do contrato. A jurisprudência é o termo que designa as 
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decisões dos tribunais sobre determinada matéria e em que se consideram 

decisões similares.  

            No direito, é o argumento da autoridade que pauta a decisão dos 

tribunais e, por esse motivo, a interpretação dos magistrados sobre a 

responsabilidade civil se baseia na lei, na doutrina e na jurisprudência. Foi feito 

por Malacarne (2009), então um levantamento das jurisprudências publicadas 

em formato eletrônico nos sítios dos Tribunais de Justiça do Brasil no período 

de 2000 até 2008, no qual observou que em 52,30% dos casos houve 

comprovada culpa do profissional, em 47,70% não foi comprovada culpa do 

profissional e em 17% houve co-responsabilidade do indivíduo. Foi verificado 

por Malacarne (2009), que em relação a determinação legal do paciente há 4 

elementos relevantes e que são:  

a) Do ressarcimento: em litígio, a lei determina a possibilidade de 

ressarcimento por dano material e moral segundo a Constituição Federal; 

b) Da responsabilidade do profissional: a responsabilidade do profissional 

poderá ser verificada através das modalidades da culpa, seja por imperícia, 

imprudência ou negligência de acordo com o Código Civil; 

c) Do direito à informação: o profissional tem o dever de informar ao indivíduo 

conforme o Código de Defesa do Consumidor; 

d) Da exclusão de responsabilidade profissional poderá ter sua 

responsabilidade excluída quando um inesperado desfecho do tratamento 

ocorrer por culpa exclusiva do indivíduo.  

                Ainda de acordo com seu estudo, Malacarne (2009) verificou que, de 

acordo com as leis vigentes, pode ser requerido do profissional a reparação de  

danos materiais e morais, e a culpa do profissional, será verificada em uma das 

modalidades de culpa. Quanto à responsabilidade civil do indivíduo, também 

poderá ser verificada em uma de duas possibilidades de culpa, a saber, a 

negligência, que é o não atendimento às prescrições, e a imprudência, que é o 

abandono do tratamento, não sendo possível o individuam incorrer em 

imperícia técnica, pois é exclusiva do profissional. Verificou-se que é possível o 

indivíduo ser considerado corresponsável pelo desfecho do tratamento. E que 



32 
 

os direitos e deveres das partes devem ser definidos por meio de documento 

com validade legal e informações que devem compor o prontuário clínico e 

que, no caso da ortodontia, fornecerá meio de prova adequado para que o 

profissional possa se eximir de culpa no caso de processo judicial.  

              Malacarne (2009) verificou também que nos casos de jurisprudência, 

houve 17% dos casos com culpa do indivíduo. Analisaram que o profissional 

deve informar ao indivíduo sobre sua responsabilidade durante o tratamento, 

que deve adequar os documentos clínicos que compõe o prontuário para servir 

como meio de prova, observar as informações publicitárias para não gerar 

falsas expectativas. Concluiu que o indivíduo pode ser cor responsabilizada 

pelo resultado do tratamento ortodôntico desde que informado sobre suas 

obrigações pelo ortodontista e que os Tribunais de Justiça consideram a 

possibilidade de corresponsabilidade do paciente nos casos da ortodontia. 

 

2.5  Relação  profissional - paciente 

 

 Rosa verificou que os processos nos anos 70 e 80 não existiam. Houve 

um aumento considerável desde o início da década de 90 até os dias de hoje. 

O aumento do número de processos nos Estados Unidos refletiu-se no Brasil, 

nesta última década. Para Rosa, é preciso estudar melhor e orientar mais 

nossos profissionais sobre esta curva ascendente de processos.  

 Uma definição apropriada da responsabilidade civil odontológica foi dada 

por Tanaka, que afirmou que a responsabilidade civil odontológica é uma 

sanção e dever ético jurídico de ressarcir o dano patrimonial ou moral, 

fundamentado na certeza da culpa e presente a relação de casualidade entre 

esta e aquele, em que a causa fora uma omissão ou ação direta ou indireta, 

praticada pelo cirurgião-dentista no exercício de sua profissão ou por quem ele 

é responsável em sua equipe de trabalho. 

Os profissionais não conheciam os principais conceitos legais da 

responsabilidade civil manifestados no Novo Código Civil Brasileiro em seus 
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artigos: Art. 186 e Art. 1.545, o que Arbenz está de acordo, ao definir a 

responsabilidade profissional do cirurgião-dentista como sendo a obrigação de 

sofrerem as consequências das faltas cometidas no exercício da profissão.  

 A lei brasileira admite a responsabilidade profissional em seus códigos e 

normas que asseguram a inteira responsabilidade aos profissionais, médicos, 

cirurgiões-dentistas e farmacêuticos, frente aos erros cometidos.  

 Entretanto, Rocha já alertava que a excelência profissional não depende 

somente do domínio teórico e prático das habilidades técnicas e artísticas 

específicas do tratamento. Apesar de toda a tecnologia desenvolvida nos 

campos da Odontologia, muitas vezes o conhecimento adquirido ainda é 

desvinculado das inúmeras características naturais do ser humano como, por 

exemplo, a física, a emocional e a mental. Ao se levar em consideração o 

relacionamento interpessoal estabelecido entre o paciente e o profissional, este 

último se propõe a servir e ajudar e, por isso, sua responsabilidade pelo 

processo e pelo resultado do trabalho é proporcionalmente maior. É de 

fundamental importância o relacionamento profissional/paciente durante e após 

o tratamento ortodôntico, além do preparo técnico-científico e embasamento 

legal do cirurgião-dentista, tanto para assegurar excelente nível de atendimento 

e tratamento, quanto para se proteger de eventuais processos judiciais.  

 O tratamento ortodôntico não depende exclusivamente do ortodontista, 

mas também da disposição, da motivação e da colaboração do paciente. O 

bom relacionamento do profissional com o paciente é imprescindível para o 

estabelecimento da confiança mútua que influenciará no sucesso do 

tratamento.  

 O mais importante na defesa de um profissional frente a um processo de 

responsabilidade civil está na confecção de um prontuário completo, no qual 

deveria constar a ficha de procedimentos executados, com as intercorrências 

anotadas e com a assinatura do paciente. Tal procedimento, não é executado 

pela maioria dos profissionais, colocando-os em uma situação difícil frente a 

um possível processo de responsabilidade civil, pois é na documentação 

odontológica que o cirurgião-dentista procura as provas para a sua defesa. As 

provas apresentadas pelo profissional são produzidas oportunamente ou não 
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servirão para este fim. Ou seja, se o profissional não adotou o critério de anotar 

no prontuário detalhadamente as condições em que o tratamento foi realizado, 

colhendo a assinatura do paciente, haverá, seguramente, dificuldade para 

evidenciar a conduta clínica adotada. 

 Em todas as relações, sejam elas pessoal ou profissional confiança é 

extremamente fundamental. O verbo confiar tem vários significados: acreditar, 

entregar-se com segurança, ter boas expectativas em relação à competência 

de outra pessoa. Confiar, afinal, é cercar-se de garantias. Por isso, os clientes 

que procuram um consultório odontológico, na maioria das vezes, buscam a 

indicação de amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim, de alguém 

confiável que possa afiançar o dentista e o consultório como um todo. Ou seja, 

antes mesmo do primeiro contato, essa relação é permeada por expectativas. 

Os clientes procuram profissionais competentes, capazes de se atualizar 

técnica e cientificamente, que sejam éticos, que assegurem a eficiência de 

seus serviços.  

 Apesar de serem implícitos à boa conduta de qualquer profissional, 

esses valores devem nortear a prática cotidiana. Isso porque, em odontologia, 

tanto os benefícios de um tratamento quanto os possíveis danos a uma pessoa 

não podem ser mensurados por “tabelas de preços”, por estarem ligados 

diretamente à saúde. Nesta área, a garantia tem um nome: confiabilidade, a 

habilidade de prestar um serviço de forma precisa e segura.  

 Essa habilidade pode ser aperfeiçoada através de técnicas e 

treinamentos, que devem se estender a toda a equipe do consultório. 

Quaisquer métodos, entretanto, serão infrutíferos sem uma boa comunicação 

entre as partes envolvidas.  

 Após a indicação, o primeiro contato com o consultório acontece, 

geralmente, por telefone. Na conversa com a atendente, o cliente tem uma 

impressão geral do ambiente de trabalho e da equipe. E, como diz o ditado, 

“você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa 

impressão”. Daí, a importância de manter funcionários extremamente bem 

treinados, o que é tarefa que não pode ser negligenciada por quem administra 

uma clínica. Mais do que cordialidade, clientes querem informações corretas. 
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No caso citado anteriormente, isso pode ser feito pela criação de um roteiro de 

atendimento telefônico, contemplando situações como o agendamento da 

primeira consulta ou o atendimento a um caso de emergência.  

 Mas a relação entre o profissional e o cliente se estabelece 

definitivamente (ou não) na consulta inicial. E vai depender da capacidade do 

dentista de dialogar e interagir com o paciente. É preciso conhecer seu 

histórico, ser claro, direto e, principalmente, abrir espaço para que ele possa 

esclarecer suas dúvidas. Muitas vezes essa comunicação acaba sendo 

ineficaz, porque um não questiona e/ou o outro tem receio de perguntar. A 

anamnese também deve incluir o levantamento de informações como traumas 

prévios (obviamente, sem a menção do nome de outros profissionais), visando 

a permitir que o paciente se expresse para identificar melhor possíveis reações 

de medo ou dor.  

 Finalmente, saber como comentar o diagnóstico é essencial nesse 

processo de aquisição da confiança do paciente, que vai se sedimentando ao 

longo do tempo. Certeza do que está sendo dito, firmeza nas palavras e olho 

no olho são muito importantes. Mais que isso, segundo o Código de Ética 

Odontológico 2003 (Capítulo V do Relacionamento com o Paciente, Seção I, 

Art. 7, Parágrafo IV), “constitui infração ética deixar de esclarecer 

adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento”.  

 Portanto, cabe refletir sobre os fatores que realmente determinam a 

permanência de um cliente no consultório, pois capacidade técnica e 

profissional, equipamentos de última geração, novidades em tratamentos não 

se sustentam sem a verdadeira base da relação dentista-paciente: confiança.   

 

2.6 Obrigatoriedades da realização de contrato de prestação de serviços  

 

Compreendida a questão da natureza da obrigação assumida pelo 

ortodontista e suas implicações legais, surge outra questão relevante: a da 
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obrigatoriedade ou não do contrato de tratamento ortodôntico. E ainda, se 

adotado o contrato, qual é a validade de suas cláusulas? 

A relação profissional/paciente é regulada pelo Direito Civil na parte que 

trata de prestação de serviço. O artigo 594 do Código Civil prevê que "toda 

espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada 

mediante retribuição". 

Além disso, a Lei 8078/90, (Código de Defesa do Consumidor), art. 3º 

enquadra o cirurgião-dentista como "fornecedor" de serviços. Essa lei não 

obriga que as prestações de serviço se constituam através de contrato escrito, 

sendo válido o trabalho realizado mediante acordo verbal, mas que tem 

natureza contratual, no qual, especificamente, o ortodontista assume a 

obrigação de  se esforçar e aplicar a técnica correta para o resultado 

programado. Se o contrato for adotado pelo ortodontista, como já foi dito, é 

opcional, mas se adotado, deve conter cláusulas válidas que efetivamente 

indiquem os passos do tratamento ortodôntico, pois tais cláusulas formam lei 

entre as partes.  

O contrato de prestação de serviços, no entanto, é regido pelo princípio 

da obrigatoriedade da convenção, pelo qual as estipulações feitas no contrato 

deverão ser fielmente cumpridas (pacta sunt servanda), sob pena de execução 

patrimonial contra o inadimplente. 

O referido contrato deve ser firmado entre as partes, de forma livre e 

sendo válido como norma de direito entre as partes, autorizando o contratante 

a pedir na justiça o cumprimento da obrigação por ventura não cumprida pelo 

contratado. 

Contrato válido é aquele que obedece aos requisitos do artigo 104 do 

Código Civil Brasileiro (CCB), quais sejam: possuir agente capaz, objeto lícito e 

forma prescrita ou não de defesa em lei. Sendo válido, o contrato é inatingível, 

a menos que ambas as partes o rescindam voluntariamente ou haja a escusa, 

por caso fortuito ou força maior (Art. 393, parágrafo único do CCB). 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90, no artigo 51, prevê um 

rol exemplificando, entre outras a do inciso IV, que condena cláusulas que 
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"estabeleçam obrigações consideradas inócuas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou seja incompatíveis com a boa-fé 

ou a equidade". 

Em seu artigo 46, esse Código dispõe que "os contratos que regulam as 

relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a 

oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão 

de seu sentido e alcance".  

Em seu artigo 47, ainda prevê que "as cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor". 

Assim, o contrato firmado pelo ortodontista deve conter o objeto do 

contrato descrito de forma precisa, explicando qual é o tipo de serviço a ser 

prestado, e o modo pelos quais o tratamento se desenvolverá e, 

principalmente, mencionar que o tratamento é um meio para se obter o 

resultado estético mais favorável possível, tendo em vista a estrutura e o arco 

dentário do caso específico a ser tratado. 

 

2.7   Responsabilidade civil do ortodontista durante e pós-tratamento  

 

Um ponto bastante polêmico e gerador de conflitos entre ortodontista e 

paciente, diz respeito ao tempo de duração do tratamento e período de 

responsabilidade civil do ortodontista pós-tratamento. 

O tratamento ortodôntico não é um padrão estanque porque cada caso 

requer análise individual. Assim, o ortodontista pode fazer uma estimativa do 

prazo de duração do tratamento e do prazo para o atendimento do paciente 

pós-tratamento, conforme o caso específico. 

A estimativa do prazo para o tratamento ortodôntico deve considerar as 

circunstâncias de cada caso, como o aumento ou diminuição da tração para o 

posicionamento dos dentes. E as consequências resultantes do tratamento, tais 
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como os desvios de mordida, mau posicionamento de arcada e dores nas 

articulações, os quais podem aumentar ou diminuir o prazo de tratamento 

inicialmente estipulado. 

Considerando que a determinação de prazo para o tratamento 

ortodôntico é convenção particular entre o ortodontista e paciente e que a lei 

prevê a liberdade de contratação e a prevalência da vontade na celebração dos 

atos civis, não há previsão legal para o prazo de reabilitação do tratamento 

ortodôntico.  

Todavia, uma vez que o ortodontista estabeleça um prazo para o 

tratamento ortodôntico, este deve ser respeitado, considerando, como já foi 

dito, as circunstâncias de cada caso. 

Quanto ao período de atendimento ao paciente após o tratamento 

ortodôntico, geralmente tal atendimento é prolongado até que se atinja a 

estabilidade do arco dentário, se tudo correr conforme a previsão inicial do 

tratamento. 

A responsabilidade civil do ortodontista se torna mais evidente no 

término do tratamento e principalmente se os resultados não são satisfatórios 

ou ocorreram sequelas como desvios de mordida, dentes abalados, 

encurtamento de raízes, dores nas articulações, enfim, quando sobrevêm 

danos ao paciente decorrentes de falhas cometidas pelo ortodontista. 

Mesmo finalizado o tratamento com os resultados planejados, as 

sequelas danosas são consideradas como causas de imputabilidade de 

responsabilidade do ortodontista. A responsabilidade civil decorrente dos danos 

causados em tratamentos ortodônticos mal sucedidos, de modo geral, é 

prevista no art. 186 do Código Civil Brasileiro que prevê, nos seguintes termos 

"aquele que,  por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar o direito, causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito". E ainda do artigo 927 que diz: "aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". 

Esses conceitos são importantes, tanto que os Tribunais já têm decidido 

da seguinte forma: 
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"EMENTA: Responsabilidade civil - Ato ilícito – intervenção cirúrgica realizada 

por profissional sem orientação comprovada de especialista em Ortodontia - 

Defeito de oclusão ou articulação e diastemas decorrentes - imprudência 

caracterizada - obrigação de pagar as despesas de novo tratamento a que se 

submeteu a vítima - Ação procedente". (TJSP. Rel. Des. Gomes Corrêa - ap. 

29.867-1 - 1ª. Câm. - j. 06.09.1983- vu).  

Assim, a responsabilidade civil do ortodontista decorre dos danos 

causados pelo tratamento ortodôntico no qual se comprovem que o ortodontista 

agiu com imperícia ou imprudência ou negligência no exercício da profissão. 

O artigo 951 do Código Civil Brasileiro é preceito legal específico da 

responsabilidade civil dos ortodontistas, prevendo que o disposto nos artigos 

948, 949 e 950 aplica ainda no caso de indenização devida por "aquele que, no 

exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, 

causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo 

para o trabalho". 

A reparação em Direito Civil, nos casos de danos ou prejuízos 

decorrentes de tratamentos ortodônticos, é feita por meio da indenização em 

dinheiro ou pelo pagamento das despesas de tratamento do paciente atingido 

por sequelas decorrentes das falhas cometidas pelo ortodontista. 

INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil – dentista - ortodontista - 

Execução insatisfatória dos serviços, obrigando o autor a refazê-los, bem como 

a pagá-los novamente a outro profissional – Condenação do réu à devolução 

da quantia recebida – Embargos rejeitados (JTJ-Lex 159/205).  

O artigo 949 do Código Civil prevê que: "no caso de lesão ou outra 

ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e 

dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo 

que o ofendido prove haver sofrido". 

A recidiva no tratamento ortodôntico é fato que, por causas diversas, faz 

com que os dentes retornem à posição que tinham antes do tratamento 

ortodôntico.  
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Para o direito civil, a recidiva é o retorno à situação anterior à formação 

do contrato de prestação de serviços do ortodontista, ou seja, há o 

desfazimento do contrato escrito ou tácito entre o ortodontista e o paciente. 

É considerado como se o paciente não tivesse iniciado e concluído o 

tratamento ortodôntico, e se o paciente não recebeu a prestação do serviço, o 

ortodontista não deveria ter recebido a contrapartida através do pagamento 

efetuado pelo paciente. 

Ocorre que, na prática, dificilmente algum ortodontista devolve o 

pagamento no caso de recidiva do tratamento ortodôntico. Cerca de 70% dos 

ortodontistas, nos casos de recidiva, propõem retratamento ortodôntico. 

A questão para o Direito se resolve com a devolução do preço, ou seja, 

do pagamento efetuado pelo paciente ou a substituição do serviço por outro 

que seja eficaz. Nos casos em que o paciente optar por utilizar os serviços de 

outro profissional, o ortodontista que causou a recidiva ou os danos deve arcar 

com este novo tratamento, conforme interpretação analógica do artigo 18, 

parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor que prevê que o consumidor 

pode exigir: 

“I - A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso”. 

“II - A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos”. 

INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - dentista – Execução 

insatisfatória dos serviços, obrigando o autor a refazê-los, bem como a pagá-

los novamente a outro profissional – Condenação do réu na devolução da 

quantia recebida – Embargos rejeitados - (TJSP - EI 183.274-2 - 169 CC. J. 

22.02.1994. Rel. Des. Hermes Pinotti). 

A recidiva do tratamento ortodôntico envolve, também, a ética 

profissional, o Código de Ética Odontológica, Resolução nº 42, de 20/05/2003, 

do Conselho Federal de Odontologia, no art. 5º, inc. XII prevê que "é um dever 
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do profissional da Odontologia assumir responsabilidade pelos atos 

praticados".  

 

 2.7.1 - Prazo para o paciente interpor ação judicial contra o ortodontista  

 

O prazo para o ingresso de ação judicial do paciente contra o 

ortodontista pretendendo a reparação de danos é de 3 (três) anos, entendendo 

que o início do prazo começa a contar da constatação do dano, art. 205, V do 

CCB. Essa é a interpretação analógica com o artigo 27 do Código de Defesa 

do Consumidor. 

Quanto à defesa do ortodontista frente às ações judiciais, o paciente se 

baseia no ato do serviço mal prestado pelo ortodontista, no dano causado por 

este ato, na relação de causalidade entre o dano ou omissão e no dano e a 

culpa. 

A responsabilidade subjetiva é adotada pelo Direito Brasileiro no que se 

refere aos profissionais liberais, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, 

que adota a responsabilidade objetiva, excepciona a respeito quando se trata 

de profissional liberal (art. 14, par. 4º) e, como já foi dito, pressupõe três 

elementos: dano, culpa e nexo de causalidade. Culpa, em síntese, é o desvio 

de um modelo ideal de conduta, isto implica na avaliação dos fatores subjetivos 

que conduziram o ortodontista à prática do ato lesivo.  

O profissional da Odontologia deve atuar de acordo com o cuidado, a 

perícia e os conhecimentos compatíveis que seriam razoáveis esperar de um 

cirurgião-dentista prudente, naquelas mesmas circunstâncias. Deve, pois, o 

ortodontista conhecer e fazer tudo aquilo ou quanto outro diligente cirurgião-

dentista faria se estivesse nas mesmas condições.  

Quando se trata de responsabilidade subjetiva, o cirurgião-dentista se 

pode eximir do dever de indenizar, desde que demonstre ausência de culpa ou 

ruptura do nexo de causalidade. 
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A prova de ausência de culpa, na responsabilidade civil do cirurgião-

dentista, implica na demonstração de que o dano era imprevisível ou inevitável. 

Livra-se da responsabilidade civil aquele que prova que agiu de acordo com os 

cânones da Odontologia em conduta irrepreensível. Mesmo ocorrendo o dano, 

não se pode afirmar que o dano tenha sido causado pela conduta do 

profissional. 

Outra defesa para o cirurgião-dentista é observar se o paciente adotou 

comportamento que quebrou o nexo de causalidade, como a inobservância de 

recomendações e cuidados durante o tratamento que ligariam as 

consequências danosas à conduta do profissional. 

Em regra geral, demonstrar que o cirurgião - dentista atuou com 

imperícia, imprudência e negligência e que daí resultou dano ao paciente é 

atividade que, na prática, suscita dificuldade.  

Uma forma de se comprovar a falta de colaboração ou conduta 

indisciplinada do paciente é se fizer a anotação destas no prontuário clínico do 

mesmo e salientar a este ou o seu responsável legal, no caso de menores, 

colhendo sua assinatura de que está ciente destas observações. Pode-se 

também fazer uso de Carta Registrada indicando os comportamentos não 

cooperativos ao tratamento e suas consequências. 

A melhor forma de se fazer esta comprovação é elaborar e manter a 

documentação do paciente, com radiografias e modelos realizados durante e 

após o tratamento e a solicitação de anuência do paciente, ou de seu 

responsável legal, em caso de menores, a todas as comunicações ou 

prescrições realizadas. 

Vale lembrar que a exceção do art. 14, parag. 4º do Código de Defesa 

do Consumidor é válida somente para o profissional liberal e, portanto, não se 

aplica às sociedades profissionais liberais da área de saúde (pessoas 

jurídicas), as quais se submetem ao sistema objetivo de responsabilidade civil, 

ou seja, o agente responde pelos danos sofridos pela vítima, ainda que não 

tenha agido com culpa. 
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O artigo 6º, VII do Código de Defesa do Consumidor traz mais uma 

exceção importante no que se refere ao ônus da prova em lides propostas por 

pacientes.  

 

 2.7.2 - Ação ou omissão do agente ou conduta humana 

 

 Até por precedência lógica, a conduta humana voluntária é o elemento 

inicial que constitui a responsabilidade civil. Assim o termo conduta abrange as 

duas formas de exteriorização da atividade humana.  Conduta é o gênero de 

que são espécies a ação e a omissão. Entende-se, pois, por conduta o 

comportamento humano voluntário que se exterioriza através de uma ação ou 

omissão, produzindo consequências jurídicas. 

 A ação é forma mais comum de exteriorização da conduta. Consiste, 

pois, a ação em um movimento corpóreo comissivo, um comportamento 

positivo, como a destruição de uma coisa alheia, a morte ou lesão corporal 

causada a alguém, e assim por diante. Já a omissão, forma menos comum de 

comportamento, caracteriza-se pela inatividade, abstenção de alguma conduta 

devida (Cavalieri, 2010). 

 Para que se configure a responsabilidade por omissão é necessário que 

exista o dever jurídico de praticar determinado fato (de não se omitir) e que se 

demonstre que, com sua prática, o dano poderia ter sido evitado (Gonçalves, 

2010). 

 Neste contexto, De Paula (2007), demonstra que fica descomplicado 

perceber que a ação (ou omissão) humana voluntária é pressuposto cogente 

para a configuração da responsabilidade civil.  Trata-se em outras palavras, da 

conduta humana positiva ou negativa (omissão), inspirada pela vontade do 

agente, que desemboca no dano. 
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2.7.3 Dano 

 Para Cavalieri (2010), o dano é, sem dúvida, “o ponto mais importante 

da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em 

ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem 

culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano”. 

 Marques (2009) conceitua dano como sendo “uma agressão ou violação 

de qualquer direito, material ou imaterial que, provocado com dolo ou culpa 

pelo agente ou em razão da atividade desenvolvida, cause em uma pessoa, a 

diminuição de um bem juridicamente protegido, seja de valor pecuniário, moral 

ou afetivo”. 

 Deste modo, segundo De Paula (2007) “dano é o prejuízo resultante da 

lesão a um direito. Não existe a obrigação de reparar quando não se tem o 

dano. Não há responsabilidade civil sem dano, que deve ser certo, concreto e 

atual”. 

 A Constituição Federal de 1988 assegurou em seu art. 5º, o direito a 

indenização tanto pelo dano material como o moral decorrente de sua violação.  

 Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como 

moral, vindo daí a divisão do dano em patrimonial e moral. 

 “O dano patrimonial, também chamado de dano material, atinge os bens 

integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de 

relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis economicamente” (CAVALIERI, 

2010). 

 Antunes Varela (apud Cavalieri, 2010), assinala que o dano patrimonial é 

susceptível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado, senão diretamente, 

mediante restauração natural ou reconstituição específica da situação anterior 

à lesão, pelo menos indiretamente, por meio de equivalente ou indenização 

pecuniária. 

 Convém destacar, que o dano material pode atingir não somente o 

patrimônio presente da vítima, como, também, o futuro; pode não somente 

provocar a sua diminuição, a sua redução, mas também impedir o seu 
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crescimento, o seu aumento. Por isso, o dano material se subdivide em dano 

emergente e lucro cessante (CAVALIERI, 2010). 

 Segundo Cavalieri (2010): O dano emergente importa efetiva e imediata 

diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. 

  O Código Civil em seu art. 402 caracteriza o dano emergente como 

sendo aquilo que a vítima efetivamente perdeu. A mensuração do dano 

emergente, não enseja maiores dificuldades, importará no desfalque sofrido 

pelo patrimônio da vítima, será a diferença do valor do bem jurídico entre 

aquele que ele tinha antes e depois do ato ilícito. O ato ilícito pode também 

produzir efeitos futuros, reduzindo ganhos, impedindo lucros. O Código Civil 

também no art. 402 caracteriza o lucro cessante como sendo aquilo o que 

razoavelmente deixou de lucrar. Consiste, portanto na perda do ganho 

esperável na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do 

patrimônio da vítima, como exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém 

já vinha obtendo da sua profissão. 

  Dano extrapatrimonial ou moral, “É o dano que atinge bens 

personalíssimos da vítima, afetando seu ânimo psíquico, moral e intelectual, 

seja por ofensa a sua honra, intimidade, imagem, nome ou próprio corpo, 

podendo estender-se até ao dano patrimonial, se a ofensa impedir ou dificultar 

de alguma forma as atividades profissionais da vítima” (Marques, 2009). 

 Cavalieri (2010) afirma, que dano moral, à luz da Constituição vigente, 

nada mais é do que uma agressão à dignidade humana. Nessa linha de 

princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação, que fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. 
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Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

aborrecimentos. 

A Constituição Federal de 1988, em pelo menos dois incisos do seu art 

5º (incisos V e X) é expressa em admitir a reparação do dano moral. Da 

mesma forma o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 6º, 

incisos VI e VII. O Código Civil refere-se expressamente também ao dano 

moral em seu art. 186. Desde então se tornou indiscutível o cumulo do dano 

moral com o material, o que acabou por ser reconhecido pelo Superior Tribunal 

de Justiça ao formular a Súmula 37, que diz “São cumuláveis as indenizações 

por dano material e dano moral, oriundos do mesmo fato”. 

 

2.7.4. Documentação digital: 

 

O processo de digitalização vem chegando aos poucos nos consultórios 

odontológicos, na forma de prontuários eletrônicos. O uso inadequado desta 

tecnologia pode acarretar em sérios problemas, incluindo questões legais. O 

Conselho Federal de Odontologia (CFO) definiu normas que devem ser 

seguidas para que a utilização do prontuário 100% eletrônico seja possível e 

reconhecida por lei. 

A documentação por meio eletrônico deve apontar os aspectos legais 

que devem constar nos prontuários digitais utilizados na prática clínica para o 

seu reconhecimento jurídico. É necessária uma adequação do profissional ao 

uso desse sistema dinâmico de informação. Não existindo mais nenhum 

impedimento para o profissional em usar os meios eletrônicos desde que seja 

feita uma autenticação realizada pela ICP-Brasil a fim de lhes conferirem a 

mesma fé existente nos documentos de papel.  

A informática foi gradativamente passando a fazer parte do dia-a-dia do 

Cirurgião-Dentista, especialmente por facilitarem o trabalho funcional dos 

consultórios, armazenando informações, ordenando e facilitando a busca aos 
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fichários clínicos, mantendo os controles contábeis e auxiliando na 

comunicação com os pacientes, enfim organizando esse conjunto de 

documentos que compõe o Prontuário Odontológico. 

Os autores profetizavam: “a informática é a mais importante tecnologia 

introduzida na prática diária odontológica” e que aproximadamente 400 

programas de computador de gerenciamento odontológico já estavam 

disponíveis comercialmente nos Estados Unidos desde 1988. Os prontuários 

em papel passariam a ser substituída, aos poucos, por programas 

odontológicos, tornando-se essa forma de arquivo clínico uma prática comum. 

Com o avanço da tecnologia e da multimídia, imagens digitais surgem e, com 

elas, as dúvidas no concernente à legalidade e às questões éticas da sua 

utilização na clínica odontológica diária. 

Programas específicos para Odontologia foram desenvolvidos e 

Associações como a ABUCO (Associação Brasileira de Usuários de 

Computador na Odontologia) e SBIS (Sociedade Brasileira de Informática e 

Saúde) alavancaram os primeiros passos rumo à informatização dos 

consultórios. Constitui-se ainda, em um grande desafio da Sociedade Brasileira 

de Informática e Saúde (SBIS) tentarem desenvolver um Sistema Nacional 

Padronizado, que permita efetuar troca de informações do paciente, em busca 

do Prontuário Eletrônico Único, cujos dados possam ser disponibilizados online 

pelas instituições de saúde. 

Os autores confrontam, em seus estudos, os sistemas de documentação 

informatizado e manual. Na comparação entre ambos, julgaram ser o sistema 

manual desvantajoso por não conseguir evitar a deterioração dos prontuários 

arquivados e exigir um grande espaço físico para armazenagem. Assertiva 

corroborada pelo autor que considera os arquivos digitais muito mais viáveis 

por produzir um banco de dados magnéticos com as seguintes vantagens em 

relação aos arquivos convencionais em papel: localização imediata dos dados 

e das informações; transmissão e acesso instantâneo em rede; maior 

possibilidade de pesquisa; relatórios estatísticos; laudos de interpretação 

automatizados e possibilidade de trabalhar com inteligência artificial.       

Acrescenta como vantagens a rapidez, a segurança, a minimização do trabalho 
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manual e do estresse, além do que o paciente se sentirá mais seguro em se 

tratar com um profissional que lhe forneça um prontuário completo, quando 

necessitar utilizá-lo para fins trabalhistas, escolares, militares ou mesmo legal. 

Alguns prontuários clínicos digitais também possuem modelos de 

receituários, atestados, recibos, notas promissórias, cartões de visita, 

encaminhamentos, contratos de prestação de serviços, solicitações de exames, 

recomendações pré e pós-operatórias e autorizações para uso de fotos, 

imagens e modelos prontos para impressão8.  

Um prontuário deve conter requisitos básicos como: Ficha clínica que 

por sua vez deve ser composta pela identificação do profissional, identificação 

do paciente, anamnese, exame clínico, sinais e sintomas e informações gerais 

da saúde do paciente. Dando sequência aos itens da ficha clínica tem-se: plano 

de tratamento, evolução e intercorrências do tratamento. Além da ficha clínica 

constam receitas, atestados, contrato de locação de serviços odontológicos e 

exames complementares.               

FRIEDENTHAL (1955) afirma que a ficha clínica deve preencher os 

seguintes requisitos: ser fácil de manusear e de conservar, ter espaço 

suficiente para o registro dos. 

Dados necessários à identificação, bem como para as anotações 

correspondentes ao futuro atendimento do mesmo paciente, ou seja, ser 

sintética, clara e adequada às necessidades do profissional.  

Adotando essas normas, define-se uma composição esquemática do 

prontuário odontológico, uma rotina a ser seguida pelos profissionais da 

Odontologia. Todos esses itens devem conter a assinatura do paciente ou 

responsável legal, em segunda via, de igual forma e teor, para documentos 

personalizados. 

A legislação nacional exige que o prontuário tenha existência física. As 

prescrições e demais documentos emitidos pelos cirurgiões-dentistas 

necessitam estar escritos a tinta, com letra legível e com cópia. A necessidade 

de guarda dos prontuários valoriza e aumenta a utilização do computador na 

odontologia. O prontuário digitalizado é gravado magneticamente em um disco, 



49 
 

tendo, portanto, existência física, podendo, quando necessário, ser impresso, 

passando assim, a ter existência em papel. 

No momento em que se fizer necessária vista aos prontuários, por 

motivos legais, os originais assinados estarão arquivados. 

Com base no Código Civil Brasileiro, qualquer pessoa que venha a se 

sentir prejudicada em seu tratamento tem o direito de mover uma ação contra o 

profissional na área cível. O único meio de defesa a ser utilizado é um 

completo e organizado prontuário odontológico. 

O plano de tratamento deve ser detalhado com a opção recomendada 

com eventuais alternativas, seguindo integralmente o Código de Defesa do 

Consumidor, o qual considera a atividade odontológica como prestação de 

serviços e o paciente como consumidor. O tempo de guarda do prontuário, de 

acordo com o Parecer 125/92, é de dez anos. No entanto, um parecer técnico 

sobre o “prazo de arquivamento de documentos em odontologia”, solicitado 

pela Coordenação Técnica de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, elaborado 

pelo Professor Malthus F. Galvão, não prevê “prazo mínimo definido para 

inexigibilidade de guarda de prontuário odontológico”.  

O prontuário odontológico ideal é aquele que se molda a cada 

profissional, sem, no entanto, esquecer as recomendações que definem os 

critérios básicos e necessários a um prontuário mínimo. Além disso, rememora-

se que os arquivos eletrônicos permitem a assinatura digital.  

Em 1999, os autores ressaltaram que a substituição de documentos 

clínicos impressos por informações contidas em programas de computador 

está se tornando um hábito arriscado por não haver lei vigente adequado a 

essa nova realidade. Conforme afirma LEAL e ZIMMERMANN (2002). 

 A Ficha Clínica é o documento onde o Cirurgião-Dentista anota os 

dados referente identificação do paciente (nome, endereço, estado 

civil, identidade, etc.), sua história médica e odontológica (atuais e 

pregressas), as informações colhidas no exame clínico que nortearão 

seu diagnóstico e plano de tratamento, e finalmente a descrição da 

sequência minuciosa dos procedimentos clínico-cirúrgicos realizados.  
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Segundo GUIMARÃES; CARIELLO; ALMEIDA (1994). Para a correta 

identificação do paciente os seguintes dados devem ser anotados: nome 

completo, naturalidade, estado civil, sexo, local e data do nascimento, 

profissão, endereço residencial e profissional completos, ressaltando ainda que 

se o paciente for menor ou incapaz, deverão constar também os dados do 

responsável.  

SCHUWZ; NER (1982) acreditam que para ser útil a ficha clínica deve 

ser completa, precisa e legível, [...] para ter validade legal, todas as anotações, 

inclusive os acréscimos subsequentes, devem ser escritos à tinta e datados. 

Ensinam ainda que enquanto as leis não forem bem definidas, deve-se 

conservar todas as fichas, ainda que unicamente para proteção pessoal.  

SALIBA et al (1997) afirmam que os Cirurgiões-Dentistas não 

desconhecem a existência de diversos modelos de fichas clínicas 

odontológicas, pois, desde a faculdade, preenchem fichas em várias 

disciplinas. Comentam ainda que mesmo em atendimentos ocasionais de 

pessoas da família ou amigas não se pode dispensar o uso da ficha, pois ela é 

um documento clínico, cirúrgico, odonto legal e de saúde pública que contém 

registros sobre as condições bucais encontradas, planejamento das atividades, 

tratamentos realizados, entre outras informações, portanto, um instrumento 

imprescindível para a prática odontológica.  

Tendo em vista as implicações civis e criminais da ficha clínica, 

CALVIELLI; SILVA (1988) recomenda que deva conter o estado bucal do 

paciente antes do início do tratamento e as anotações completas dos trabalhos 

realizados. Acrescentam que mesmo para os especialistas as anotações 

devem ser realizadas para resguardá-los de problemas, e ensinam que as 

mesmas devem conter a assinatura do paciente concordando com o plano de 

tratamento proposto e as condições para sua realização.  

SILVA (1997) ressalta a importância da identificação humana pelo 

dentista em casos onde os meios convencionais, como a datiloscopia, não são 

possíveis de serem empregados. Nestes casos esclarece que os registros das 

condições dentárias do paciente, anotados adequadamente na ficha 

odontológica, são fundamentais.  
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ROMANO et al (2000) relatam que ao chegar ao consultório o paciente 

traz um histórico de saúde desconhecido pelo Cirurgião-Dentista. Informa que 

através da anamnese se pode identificar as doenças crônicas que requererão 

cuidados específicos as quais poderão interferir na condução do tratamento 

odontológico.  

BITTENCOURT (2003) afirma que quando bem conduzida a anamnese 

é responsável por 85% do diagnóstico na clínica médica. Informa que as 

perguntas podem ser divididas em três grupos: abertas, focadas e fechadas. As 

abertas permitem maior liberdade ao paciente. As focadas assemelham-se as 

abertas sendo, no entanto dirigidas pelo profissional para determinados pontos 

que este acredita devam ser esclarecidos. Já as fechadas servirão de 

complemento devendo ser com questões diretas de interesse específico.  

Segundo ZIMMERMANN (2003), a anamnese deve ser dirigida, ou seja, 

o profissional deve conduzir as questões deixando que o paciente relate livre e 

espontaneamente suas queixas ao profissional.  

De acordo com SILVA (1999) mesmo em um consultório em que o 

movimento é intenso, não poderá o profissional descuidar da anamnese, 

devendo nestes casos adotar um questionário que será preenchido pelo 

paciente e, quando ocorrer o contato com o profissional este procederá ao 

aprofundamento necessário sobre as questões relativas à saúde do paciente. 

Ensina ainda que tais informações deverão ser assinadas pelo paciente como 

forma de o Cirurgião-Dentista se resguardar de problemas quanto à veracidade 

das mesmas.  

NEDER (1974) defende que a clareza das perguntas elaboradas ao 

paciente durante a anamnese é fundamental, uma vez que a veracidade das 

respostas obtidas é diretamente proporcional ao entendimento dos 

questionamentos, devendo assim ser evitados os termos técnicos.  

CARDOZO; CALVIELLI (1988) destacam a necessidade de o 

profissional averiguar os hábitos do paciente para que os efeitos do 

medicamento sejam alcançados. Exemplificam que a prescrição do “uso após 

as refeições” pode ser inadequada visto que o número de refeições varia de 
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pessoa para pessoa. Lembram também que o conhecimento científico do 

profissional sobre as indicações e contraindicações das drogas deve ser objeto 

de constante atualização por parte dos profissionais.  

  Segundo RUBIRA; RODRIGUES (1988) o odontograma é um diagrama 

gráfico onde estão representados os dentes permanentes e decíduos, 

possuindo um código de preenchimento pré-estabelecido, seguindo um tipo de 

notação dental. Para esses autores o odontograma foi idealizado para atender 

as necessidades dos profissionais da Odontologia, tanto no sentido de facilitar 

a anotação, como também para melhor visualização do plano de tratamento e 

sua evolução.  

BRIÑO (1982) ao tratar do odontograma como recurso utilizado para a 

identificação de pessoas, afirmou que a ficha dentária é a representação 

gráfica e detalhada das características anatômicas normais, de particularidades 

patológicas, protéticas, anomalias profissionais, hábitos e trabalhos realizados 

pelo profissional para restaurar as perdas dentárias, o que, em última análise, 

facilita a identificação de um indivíduo em relação a outro.  

  BULLEN C. SIERRA (1997) demonstram que com as modificações 

conceituais da Odontologia preventiva e conservadora, surge a necessidade de 

aprimoramento das representações gráficas quanto ao registro de lesões 

incipientes e suas variações morfológicas, e defendem que tais registros sejam 

compreendidos universalmente. Defendem ser o odontograma um recurso 

insubstituível no registro das condições existentes na cavidade bucal dos 

pacientes. Todavia, ressaltam que no momento de se registrar uma cárie 

oclusal, por exemplo, pintando toda a superfície perde-se valiosa informação 

auxiliar para a eleição de um tratamento preventivo, podendo dificultar a 

escolha por uma restauração convencional ou um selante invasivo.  

ALMEIDA (1997) indica que seja utilizado o modelo de odontograma 

proposto pela INTERPOL, por apresentar as cinco faces coronárias e permitir, 

segundo o autor, a visualização integral das restaurações. Recomenda que no 

seu preenchimento devam ser anotadas, e sempre que possível registrada no 

odontograma, as patologias existentes, ausência de elementos dentários, 

próteses, tratamentos endodônticos, tipos de oclusão e outros dados a critério 
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do Cirurgião-Dentista, sendo adotado para a identificação dos elementos 

dentários o sistema decimal da Federação Dentária Internacional. 

MACHEN (1989) informa que um registro do tratamento (histórico 

clínico) bem elaborado e detalhado, além de permitir que se avalie o progresso 

do caso clínico, evidencia que o profissional é cuidadoso e organizado.  

           Para GOMES; CANDELÁRIA; SILVA (1997) todos os planos de 

tratamento devem ser apresentados ao paciente para que este escolha o 

que melhor lhe convier, acrescentando ser importante à guarda do 

prontuário, que deve conter ainda as cópias carbonadas das receitas e 

atestados cedidos ao paciente.  

           BARROS (1998) diz que o plano de tratamento deve ser feito em 

linguagem simples, evitando-se termos científicos desnecessários. Enfatiza 

que o paciente deve escolher entre todas as opções de tratamento 

possíveis aquela que lhe for mais conveniente após a minuciosa explicação 

das vantagens e desvantagens, ressaltando, por derradeiro, que a 

assinatura do paciente é necessária para respaldar o profissional de futuros 

problemas éticos e legais.  

         Segundo GUERRA (1997) a ocorrência progressiva de processos 

contra cirurgiões-dentistas é devida à influência do que vem ocorrendo nos 

países de primeiro mundo, como os Estados Unidos da América e em 

decorrência da valorização e despertar da cidadania. [...] Registra ainda que 

os atestados e declarações devem deixar claro o fim a que se destinam e 

que o prontuário deve ser assinado pelo profissional e pelo paciente ou seu 

responsável, concordando com a forma de tratamento proposto.  

Ele ainda informa que 

 As radiografias devem ser arquivadas junto ao prontuário do 
paciente, pois caso os trabalhos executados no paciente sejam 
refeitos por outro profissional, as películas permitirão o 
esclarecimento da questão. Ressalta ainda a importância de que 
estes exames mantenham uma boa qualidade para que sirvam ao 
fim exemplificado (GUERRA, 1997) 

 

          Para PÊGO (1999) na grande maioria dos processos éticos 

instaurados nos Conselhos de Odontologia os profissionais não cometeram 
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erros técnicos, mas sim de informação. Deixaram de esclarecer 

adequadamente os riscos e alternativas dos tratamentos propostos.  

GALVÃO (1999) informa que a posse do prontuário é do paciente e 

sua guarda deve ficar a cargo do profissional, sendo este último o 

encarregado de produzir tais documentos. Registra também que para 

atender aos aspectos administrativos, clínicos e legais: 

A documentação deve ser completa, incluindo radiografias, modelos, 

fotografias, atestados, prescrições, pedidos de pareceres, 

encaminhamentos, entre outros, deve conter ainda a identificação do 

paciente e, quanto ao profissional, conforme preconizado no Código de 

Ética Odontológica; deve ser manuscrita, datilografada ou digitada e sempre 

assinada pelo paciente. [...] Recomenda, ainda, que o plano de tratamento, 

onde surgem as maiores dúvidas e os piores litígios, deve ser detalhado, 

com a opção recomendada e eventualmente alternativa(s), seguindo 

integralmente o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor.  

Já JERGE; ORLOWSKI (1985) afirmam que o material do paciente 

deve ser estruturado de forma a permitir, a qualquer tempo, avaliar o 

diagnóstico, o plano de tratamento, as etapas seguintes dos tratamentos, 

efetivamente, realizadas.   

SILVA (1997) ensina que a documentação odontológica apresenta 

três aspectos a serem considerados em sua elaboração: clínico, 

administrativo e legal. Clinicamente, acredita o autor que a formação 

profissional e a vasta literatura são suficientes para a correta confecção da 

documentação, porém quanto aos aspectos administrativos e legais torna-

se necessário um registro completo de todas as fases de atuação do 

profissional.  

ZIMMERMANN (2003) afirma que os artigos 26 e 27 do Código de 

Defesa do Consumidor definem o tempo de guarda do prontuário 

odontológico estende-se por toda a vida do profissional ou do paciente, 

quando estatui que a alegação de eventual vício oculto, ou defeito de difícil 

constatação, torna o início da contagem do prazo decadencial o momento 

de conhecimento do defeito.  
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             No Brasil, os primeiros passos para a validação dos arquivos 

digitais, como meio de prova, foram dados com o Projeto de Lei (PL) no 

22/1996, de autoria do Senador Sebastião Rocha, que “Dispõe sobre 

documentos produzidos e os arquivados em meio eletrônico e dá outras 

providências”. Outro PL em tramitação na Comissão de Constituição, 

Justiça e redação da Câmara dos Deputados (PL no 3.173/1997), sob a 

relatoria do Deputado José Roberto Batochio. A transformação do referido 

projeto de Lei em Lei permitirá a adoção da documentação informatizada 

pela Odontologia, podendo ser utilizada no Brasil como meio de prova 

processual. 

          Em 1996, os autores concluem, em seus estudos, que os programas 

odontológicos devem fornecer chaves ou assinaturas eletrônicas de acesso 

às informações confidenciais, oferecendo assim segurança física, pessoal e 

sistemática.  

         Se pensarmos em fichas clínicas digitalizadas, os dados contidos 

podem facilmente ser armazenados, transmitidos e o que é pior, alterados 

ou suprimidos sem deixar vestígios, correndo-se o risco de ceticismo do 

tribunal. 

          Recentemente foi instituída, em âmbito internacional, a autenticação 

dos arquivos digitais, o que os torna imutáveis e com validade jurídica. A 

Medida Provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001 instituiu, através da 

Instituição de Chaves Públicas – Brasil, os meios para instituições públicas 

e organismos privados atuarem na validação jurídica de documentos 

produzidos, transmitidos ou obtidos sob a forma digital, garantindo sua 

autenticidade, integridade e validade jurídica. 

         No momento, os profissionais devem resguardar-se, fazendo a 

impressão em duas vias da ficha clínica computadorizada e das possíveis 

imagens manipuladas, com o intuito de esclarecer o do plano de tratamento, 

e solicitando ao paciente que as assine. Devendo uma das vias ser 

arquivada pelo profissional. Dessa forma, podem-se prevenir situações 

desfavoráveis para os cirurgiões-dentistas, caso haja necessidade de serem 
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apresentados os registros de pacientes, a qualquer momento, em qualquer 

situação. 
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DISCUSSÃO 

 

As normas que regem a responsabilidade civil do ortodontista 

esclarecem que a relação ortodontista- paciente ocorre pela formação de 

um contrato entre as partes, seja ele escrito ou verbal. A inexecução 

contratual faltosa de sua obrigação, faz com que o ortodontista esteja 

sujeito aos preceitos da responsabilidade legal, a qual está assentada na 

culpa, assim é preciso analisar se este agiu com ou sem culpa. 

  A culpa possui três modalidades: a imperícia, a imprudência e a 

negligência. Imperícia é a falta de habilidade para praticar determinados 

atos que exigem certo conhecimento. 

É a ignorância, incompetência, desconhecimento, inexperiência, 

inabilidade, maestria na arte ou profissão. 

Imprudência, por sua vez, consiste na precipitação, na falta de 

previsão, em contradição com as normas do procedimento sensato. É a 

afoiteza no agir, o desprezo das cautelas que cada qual deve tomar com 

seus atos. Negligência é a omissão daquilo que razoavelmente se faz, 

ajustadas as condições emergentes às considerações que regem a conduta 

normal dos negócios humanos. É a inobservância das normas que nos 

ordenam a agir com atenção, com capa Responsabilidade civil do 

ortodontista cidade, solicitude e discernimento. Relaciona-se, no mais das 

vezes, com a desídia, ocorrendo por omissão de precauções às quais o 

agente deveria se obrigar. 

Assim, age com culpa o cirurgião-dentista que foi imprudente, 

negligente ou imperito e responde segundo a regra geral da 

responsabilidade civil do artigo 927, Código Civil: “aquele que por ação ou 

omissão voluntária, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado 

a reparar o dano”. O artigo 951 CC ainda determina: “o disposto nos arts. 

948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele 

que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou 

imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, 

ou inabilitá-lo para o trabalho”. 
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O artigo 14, da Lei nº 8078/90 CDC, parágrafo 4º afirma que: “a 

responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação”.de culpa”. Por profissional liberal há que se entender o 

prestador de serviço do tipo  solitário, ou seja, aquele que faz do seu 

conhecimento a sua ferramenta de sobrevivência. É o médico, o 

engenheiro, o arquiteto, o advogado, o dentista18. 

O profissional de Odontologia em sã consciência jamais pretende 

causar mal ao paciente. No entanto, o cirurgião-dentista não deve 

desprezar a hipótese de que danos imprevisíveis podem advir de suas 

atividades. Não é necessário possuir formação jurídica para saber que o 

resultado desfavorável em ações judiciais causaria perdas financeiras, 

abalos no conceito e autoestima dos ortodontistas. 

Portanto, esse trabalho serve de alerta aos profissionais da 

Ortodontia para lembrar-lhes que a Odontologia não é uma ciência exata, 

não existem arcos a serem corrigidos, mas sim pacientes, sendo estes 

pessoas acometidas de problemas de má oclusão que nem sempre 

requerem o mesmo tipo de tratamento. 

Todas as decisões clínicas e científicas requerem avaliações prévias. 

Estas irão variar de acordo com as mais diferentes situações, com a 

capacitação e com a formação pessoal do profissional. Como os valores 

morais e opiniões sobre situações vividas na área odontológica são muito 

díspares, pode-se verificar a dissonância entre as soluções potencialmente 

sugeridas para a resolução de conflitos. O conhecimento dos preceitos 

legais que regem a profissão do cirurgião-dentista proporciona maior 

segurança em sua atuação. A comunicação com o paciente e/ou 

responsáveis, com a descrição do plano, riscos, benefícios e custos do 

tratamento, bem como a elaboração, anuência e guarda da documentação 

ortodôntica são fundamentais na prevenção de litígios judiciais. A conduta 

profissional deve ser embasada nos princípios da ética e da moral. 
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CONCLUSÃO 

 

        Concluiu-se que ao ortodontista é fundamental a busca pela excelência 

técnica, procurando sempre executar seu trabalho com o maior rigor 

científico possível e, precisa-se compreender que mesmo assim, pode não 

se obter o resultado satisfatório, pois o tratamento ortodôntico muitas vezes 

é demorado e, além das limitações de cunho biológico, ainda é 

imprescindível a cooperação do paciente durante o tratamento. 

        Diante de tudo isto, pode-se dizer que a responsabilidade civil dos 

ortodontistas está contida entre dois extremos, ou seja, entre os riscos e as 

obrigações assumidas. Sendo assim, fica fácil concluir que evitará 

surpresas futuras aquele especialista que dispuser de um bom instrumento 

de contrato para materializar detalhadamente a contratação.  

         Por essas razões, o resultado do tratamento pode não ser o que o 

paciente esperava e isso pode gerar insatisfação, frustração, decepção e 

por isso, movido por essas causas ou até outras, o paciente pode recorrer a 

meios judiciais, para busca de ressarcimento do investimento realizado ou 

mesmo buscar a reparação de danos morais ou materiais. Assim, o 

profissional da ortodontia pode se ver obrigado por uma decisão judicial a 

fazer a reparação pecuniária a um individuo.  

          Portanto, o profissional deve conhecer os aspectos éticos e legais 

relacionados com a ortodontia, pois saber seus direitos e obrigações pode 

livrá-lo de situações constrangedoras e até mesmo de problemas judiciais. 

        Para o profissional, a melhor conduta continua sendo a prevenção de 

ações, pautando-se em valores éticos, como a honestidade, e procurando 

sempre manter uma relação de confiança entre o profissional/paciente, 

mantendo o cliente informado de todos os procedimentos, riscos e opções 

de tratamento.  

Logo, o melhor continua sendo manter uma documentação adequada, bem 

preenchida e com condições de ser utilizado para defesa em casos 

judiciais, o que chamamos de “odontologia defensiva” ou “odontologia 
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defensável”, no qual procuramos gerar documentos antes de se envolver 

nas questões jurídicas.  

           Mas, para o caso de já estar envolvido em ações processuais, o 

melhor é procurar um acordo para encerrar a questão, porque uma 

condenação na justiça traz muitos dissabores e, no caso de um 

ortodontista, pode destruir sua imagem profissional, e por isso, é importante 

evitar por todos os meios possíveis que isso ocorra.  

Não se pode esquecer-se da contratação de seguro de 

responsabilidade civil para ajudá-lo caso haja necessidade. 

             Sob esta ótica, deverá o ortodontista estar muito bem resguardado 

em relação a documentação relativa ao tratamento realizado, devendo, 

antes de iniciar o tratamento confeccionar um contrato muito bem 

detalhado, explicando principalmente a cooperação do paciente, bem como 

as causas em que poderá o tratamento não ter seu resultado atingido. 

Outro fator importante do contrato é não ter prazo determinado para 

o término do tratamento, inclusive, dever-se-á constar que não possui uma 

previsão para o término e que isto varia de acordo com cada paciente, 

contrato este que deverá ser redigido com, no mínimo, fonte 12 e as 

cláusulas restritivas do direito do consumidor/paciente deverão estar em 

destaque (recomenda-se utilizar letras maiúsculas em negrito), conforme art 

54, parágrafos 3º e 4ºdo código de defesa do consumidor. 

             Esta documentação deve ser guardada por no mínimo 5 anos, após 

o término do tratamento, pois este é o prazo para a propositura da ação em 

caso de defeito ou acidente de consumo, mas, recomenda-se que estes 

documentos devem permanecer com o ortodontista por pelo menos 6 anos, 

pois, pode ser que ocorra um pequeno atraso para que o ortodontista 

receba o comunicado de que esta sendo processado, comunicado este que 

é denominado como citação. 

            Sendo assim, toda documentação é necessária para comprovar, em 

um processo judicial, que o ortodontista não agiu com culpa, ou mais, que 

não cometeu nenhum ato ilícito, ou ainda que a culpa pelo insucesso do 

tratamento é culpa do próprio paciente ou de terceiros. 



61 
 

            Neste sentido, ocorrendo uma das hipóteses de excludente de 

responsabilidade não há que falar em responsabilização do ortodontista ou 

da clínica que o mesmo presta seus serviços, portanto, importantíssimo a 

documentação de todos os atos/procedimentos que é o que comprovará a 

inexistência do dever de indenizar, mas nada disso adiantará se o 

ortodontista não agir com zelo e a técnica correta dos procedimentos, 

respeitando a literatura odontológica cientificamente comprovada. 

               A utilização dos sistemas informatizados é irreversível em todas as 

áreas das atividades humanas e não deixaria também de ser na 

Odontologia.  O Cirurgião-Dentista precisa se adequar e saber fazer uso 

das vantagens da utilização de um sistema dinâmico de informação e, ao 

mesmo tempo, respeitar os limites éticos da manipulação das imagens 

digitais. A migração para os meios informatizados não dispensa o 

cumprimento das normas estabelecidas pelo CFO e pela legislação que 

regem o exercício da profissão no que diz respeito aos modelos de 

prontuários e documentos odonto-legais. O profissional deve estar atento 

quanto ao estabelecido pelo Código do Consumidor vigente. Permanecem 

os mesmos princípios quanto à posse e guarda dos prontuários devendo ter 

a guarda e manutenção no mesmo tempo previsto que os documentos em 

papel. Não existe mais nenhum impedimento que o CD utilize os meios 

eletrônicos sendo que a ausência do documento em papel, do filme 

radiográfico e do negativo fotográfico precisa ser suprida necessariamente 

pela autenticação, que lhes confere a mesma fé. Dentre todos os sistemas 

de autenticação disponíveis, parece ser o mais aceito atualmente nos meios 

jurídicos o da Certificação-Digital por autoridade certificadora do ICP-Brasil, 

utilizando-se a “chave” de assinatura digital e posterior envio de cópia 

eletrônica a um cartório digital. “O prontuário odontológico faz parte hoje, de 

forma irrefutável, do arsenal diagnóstico dos dentistas, enfatizando que 

fotografias, modelos, radiografias e outros elementos, também devem 

compor esse prontuário”. (GENOVESE, 1992).  

Enfim: sob uma legislação avançada e rígida, a responsabilidade civil 

dos ortodontistas, de um ponto de vista real, depende exclusivamente dos 

instrumentos contratuais utilizados para efetivar a sua relação com seus 
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pacientes. Porém, o pressuposto capacidade técnica, que permita com folga 

saber exatamente tudo que está disponibilizado pela ciência, é um atributo 

essencial, já que é o único que garante uma relação entre o paciente e o 

odontólogo  perfeitamente segura. 
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PROPOSIÇÃO 

 

A proposta dessa monografia tem como objetivo analisar sobre o 

ponto de vista jurídico da responsabilidade do ortodontista, alertar os 

Dentistas das ações de prevenção para evitar os riscos a que estão 

sujeitos, em poder responder frente ao judiciário e à sociedade, pelas 

obrigações e ônus a que eventualmente possam estar sujeitos, decorrentes 

de prejuízos ocasionados a seus pacientes, quando do exercício de sua 

atividade profissional, rever a literatura, mostrar considerações éticas ilegais 

sobre a responsabilidade do ortodontista e na relação entre profissional e 

paciente. 
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