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RESUMO
Existe acentuado nível de importância atribuído pelos acadêmicos do curso de odontologia
em atender a legalidade em termos de documentação para implementar um consultório
odontológico após concluírem o curso, foi observando o grau de dificuldades nos formandos
em conhecer e entender a regulamentação exigida pelos órgãos competentes e exigências
acerca da implantação do seu próprio negócio como um consultório odontológico que
surgiu o objetivo deste trabalho que é avaliar as necessidades de implantação de um
consultório odontológico no Estado de Rondônia. Assim este estudo possui viés metodológico
documental por buscar reunir toda a legislação pertinente a abertura e implantação de um
consultório odontológico, possui também natureza aplicada, abordagem qualitativa e
finalidade descritiva. O processo de documentação exigida para a implantação de um negócio
odontológico é bastante complexo por exigir análise e registro por parte de vários órgãos
públicos e do Conselho Regional de Odontologia – CRO. Neste sentido sempre é
recomendado o auxílio de um profissional da contabilidade para orientar sobre obrigações
comerciais, tributárias, fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e outras que possam surgir.
Também existem obrigações legais pertinentes a adequação do espaço físico de implantação
do consultório, assim como ajustes sanitários e de dimensionamento dos ambientes de
atendimento. Neste sentido observou-se que o profissional de odontologia que adentra no
mercado de trabalho necessita de amplos conhecimentos legais sobre o assunto assim como
auxilio especializado.
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