
Brasília, 5/6/7 de julho de 2017. 

Comissão Especial para recebimento, análise e padronização  de alteração do CEO. 

- José Marcos de Matos Pinheiro - CRO-MA 

- Luiz Evaristo Ricci Volpato - CRO-MT 

- Roberto de Sousa Pires - CRO-PA 



 
- adequar aos costumes atuais da sociedade, ao mercado de trabalho e 

   aos novos procedimentos e técnicas odontológicas; 

- dirimir dúbias interpretações; 

- excluir incongruências legais; e 

- contemplar  temas omitidos. 

Obs. Não confundir este trabalho de atualização com uma CONEO. 

Propostas desta Comissão em razão do número tímido de propostas das Regiões. 

Mudanças após reunião dos CROs Nordeste em Teresina, em 19.05, e dos CROs 

em Curitiba, em 1/2.06. 

Propostas das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CROs, em reunião de 18/19.05 

Propostas tardias da região Centro-Oeste, em 16.06. 

SEGURANÇA JURÍDICA E DE TRABALHO 

DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS 



 

1a - reunião das Regiões para formulação de propostas. OK 

2a - compilação e análise das propostas pela Comissão Especial. OK 

3a -  apreciação e votação das propostas pela Assembleia Conjunta. AGORA 

Metodologia: 

a) apresentação das propostas das Regiões, por artigo(s) do Código; 

b) se necessário, defesa da proposta por 3 min para cada Região , podendo haver 

   compartilhamento do tempo. Participação livre dos jurídicos para  esclarecimento 

   técnico; e 

c) votação. 

4a - adequação à técnica jurídica pelos CROs sob a coordenação da PROJUR/CFO. 

5a -  correção gramatical.  



DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

PROPOSTA AO ART. 10 - NORDESTE 



DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, 

profissionais técnicos e auxiliares e pessoas jurídicas que exerçam atividades (profissionais, 

de administração de serviços de saúde e COMERCIAIS) na área da Odontologia, em âmbito 

público e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo 

suas atribuições específicas. 

PROPOSTA AO ART. 10 - NORDESTE 



                                                           DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

Sugerem desmembrá-lo em 5 artigos , em concordância com a Comissão do CFO (Andréa Damm, 
Márcio Coimbra e Messias Gambôa). 
 
1º Art. - O presente Código de Ética Odontológica contém as normas que devem ser seguidas 
pelos cirurgiões-dentistas no exercício de sua profissão em âmbito público e/ou privado, inclusive 
nas atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de serviços de saúde, bem como 
em quaisquer outras em que se utilize o conhecimento advindo de estudo da Odontologia. 
 

Observação desta Comissão: 

Resolução CFO 63/2005 , Art. 6º: obriga a registro e inscrição o cirurgião-dentista no desempenho 

do magistério, quando o exercício decorra de seu diploma de cirurgião-dentista. 

Decreto 5.773/2006, Art.69: preceitua que o exercício de atividade docente na educação 

superior não se sujeita à inscrição do professor em órgão de regulamentação profissional.  

Parecer PROJUR/CFO/2009 que diz que o exercício da docência não obriga a inscrição nos 

Conselhos de Odontologia desde que esta se dê, unicamente, dentro do âmbito da sala de aula 

e não envolva nenhuma atividade clínica. 

PROPOSTA AO ART.10- N e S/SE 



                                                      DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - Cont. 

2º Art. - Também estão obrigadas a seguir as normas contidas no Código de Ética Odontológica as 

profissões técnicas e auxiliares, as entidades prestadoras de assistência odontológica, as 

entidades intermediadoras de serviços odontológicos, as cooperativas odontológicas, as 

empresas que comercializam e/ou industrializam produtos odontológicos e os laboratórios de 

prótese dentária, tanto no âmbito público como no privado. 

Esta Comissão: já contemplado no Art. 29: Aplicam-se as disposições deste Código de Ética e as 

normas  dos Conselhos de Odontologia a todos àqueles que exerçam a Odontologia, ainda que de 

forma indireta, sejam pessoas físicas ou jurídicas, tais como: clínicas, policlínicas, cooperativas, 

planos de assistência à saúde, convênios de qualquer forma, credenciamento, administradoras, 

intermediadoras, seguradoras de saúde, ou quaisquer outras entidades.  

3º Art. - A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste Código é atribuição dos 

Conselhos de Odontologia. Contido no Art. 2 da Lei 4.324/64: fiscalizar o exercício ético. 

4º Art. - Toda pessoa, física ou jurídica que exerça a Odontologia, ainda que de forma indireta, 

está obrigada ao registro no Conselho Federal e inscrição no Conselho Regional. 

5º Art.  - O não atendimento à exigência ao contido no artigo anterior será considerado 

exercício irregular da Odontologia. 

PROPOSTAS AO ART.10-N e S/SE 



                                                     DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
Art. 2o  - A Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da 
coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto. 
Art. 3o - O objetivo de toda a atenção odontológica é a saúde do ser humano. Caberá aos 
profissionais da Odontologia, como integrantes da equipe de  saúde, dirigir ações que visem 
satisfazer as necessidade de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas 
públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde 
integralidade da assistência à saúde, preservação da autonomia dos indivíduos, participação da 
comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. 
Art. 4o - A natureza personalíssima da relação paciente/profissional na atividade odontológica 
visa demonstrar e reafirmar, através do cumprimento dos pressupostos estabelecidos por este 
Código de Ética, a peculiaridade que reveste a prestação de tais serviços, diversos, portanto, das 
demais prestações, bem como de atividade mercantil. 
 
Sugere agrupar e sintetizar a redação dos 3 artigos: 
“A Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da 
coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto, cabendo 
aos seus profissionais a defesa e o trabalho para a universalidade de acesso e a integralidade da 
assistência à saúde pública”. (texto sublinhado incluído agora no PL 3.690/2012) 

PROPOSTA AOS ART. 2o, 3o e 4o- NE 



                                                     DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art.2º  - A Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano e 

da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto  (sem 
discriminação de nenhuma natureza, na qual o profissional deverá agir com o máximo de zelo 
e o melhor de sua capacidade). 
Art.3º  - O objetivo (alvo) de toda a atenção da Odontologia é a saúde do ser humano. Caberá 
aos profissionais da Odontologia, como integrantes da equipe de  saúde, dirigir ações que visem 
satisfazer as necessidade de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas 
de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde 
integralidade da assistência à saúde, preservação da autonomia dos indivíduos, participação da 
comunidade, hierarquização e descentralização político- administrativa dos serviços de saúde 
Manter o termo objetivo (Centro-Oeste) 
Art. 4º - A natureza personalíssima da relação paciente/profissional na atividade odontológica 
visa demonstrar e reafirmar, através do cumprimento dos pressupostos estabelecidos por este 
Código de Ética, a peculiaridade que reveste a prestação de tais serviços, diversos, portanto, das 
demais prestações, bem como de atividade mercantil.  (Centro-Oeste concorda) 
Sugerem novo Art. -  Para exercer a Odontologia com honra e dignidade (já contemplado no 
Art. 9º , V dos Deveres Fundamentais) o profissional inscrito necessita ter boas condições de 
trabalho (já contemplado no Art. 5º , IV dos Direitos Fundamentais) e ser remunerado de 
forma justa (já contemplado no Art. 21 dos Honorários). (Centro-Oeste concorda – não é 
necessário novo artgo) 

PROPOSTAS AOS ART. 2, 3o e 4o- N e S/SE 



DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Sugestão de novo Capítulo 1: PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 
  
A criação deste capitulo é fundamental para o Código de Ética, tendo em vista que todo o 
comportamento dos profissionais inscritos nos Conselhos de Odontologia, 
independentemente da sua área, deverá sempre respeitar os princípios relacionados 
no presente capítulo, sendo que a sua não observância importará em infração ética. 
Os princípios são regras mais amplas, abstratas e até mesmo mais subjetivas que os demais 
artigos, pois aqueles servem de base para estes. Assim, com a delimitação dos princípios 
fundamentais definiríamos no Código de Ética quais são os mandamentos do bom exercício 
profissional, ou seja, quais são pilares que os profissionais inscritos devem respeitar no 
exercício da profissão. 
 Com a criação deste capítulo, Princípios Fundamentais, entendemos que o Código 
estará mais completo, tendo em vista que mesmo que não haja um artigo especifico para 
uma determinada conduta, tida como antiética, ela poderá ser enquadrada como infração 
aos princípios fundamentais do exercício da odontologia, pois, como dito, esses princípios 
são normas mais subjetivas e gerais que servem de base para todos os artigos do CEO. 
 Diante disso, eliminamos, ou minoramos a necessidade de revisões periódicas do nosso 
Código de Ética, uma vez que esses princípios fundamentais têm a possibilidade de tipificar 
toda e qualquer postura antiética dos profissionais da odontologia. 
 Assim, como contribuição sugere-se que seja acrescido no código o seguinte capitulo: 

PROPOSTA AO ART. 10 – CENTRO-OESTE 



DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Sugestão de novo Capítulo 1: PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 
 PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DA ODONTOLOGIA E DAS DEMAIS PROFISSÕES AUXILIARES 
 Art. 1º. São Princípios Fundamentais da Odontologia e das demais profissões auxiliares: 
I. A Odontologia é profissão regulamentada que se exerce com respeito ao direito à vida 
buscando a saúde do ser humano e da coletividade, sem discriminação de qualquer forma 
ou pretexto. 
II. O exercício da Odontologia exige conduta compatível com os preceitos deste Código 
bem como com os demais princípios da moral individual, social e profissional. 
III. Em todas as circunstâncias devem os profissionais inscritos nos Conselhos de 
Odontologia ter comportamento público e profissional adequado à dignidade da sua 
profissão. 
IV. A Odontologia nunca deverá ser exercida como a atividade mercantilista, devendo o 
profissional inscrito no CRO, independentemente do regime em que se encontre, exercer a 
profissão em beneficio do individuo e da comunidade, sem prejuízo do seu direito a uma 
justa remuneração. 
V. O Profissional inscrito no CRO atuará na promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. 
VI. Os inscritos nos Conselhos respeitarão a vida, a dignidade e os direitos humanos, em 
todas as suas dimensões. 

PROPOSTA AO ART. 10 – CENTRO-OESTE 



DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Sugestão de novo Capítulo 1: PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 
 PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DA ODONTOLOGIA E DAS DEMAIS PROFISSÕES AUXILIARES 
VII. Cabe aos profissionais inscritos no Conselho zelar pelo perfeito desempenho ético da 
Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão. 
VIII. Os profissionais inscritos no CRO devem manter atualizados os seus conhecimentos 
técnicos para aperfeiçoar, de forma contínua, o desempenho de sua atividade profissional 
para usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente. 
IX. Os profissionais inscritos no CRO guardarão absoluto respeito pelo ser humano e atuará 
sempre em seu benefício. 
X. Os profissionais da Odontologia exercerão sua profissão com autonomia, não sendo 
obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não 
deseje, excetuadas as situações de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa 
trazer danos à saúde do paciente. 
XI. Os profissionais da Odontologia não podem, em nenhuma circunstância ou sob nenhum 
pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou 
imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho. 
XII. Os profissionais da Odontologia guardarão sigilo a respeito das informações de que 
detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos 
em lei. 

PROPOSTA AO ART. 10 – CENTRO-OESTE 



DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Sugestão de novo Capítulo 1: PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 
 PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DA ODONTOLOGIA E DAS DEMAIS PROFISSÕES AUXILIARES 
XIII Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou 
privada, limitará a escolha, pelos profissionais da Odontologia, dos meios cientificamente 
reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do 
tratamento, salvo quando em benefício do paciente. 
XIV. As relações dos profissionais da Odontologia com os demais profissionais devem 
basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando 
sempre o interesse e o bem-estar do paciente. 
XV. Os profissionais da Odontologia se responsabilizarão, em caráter pessoal e nunca 
presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e 
executados com diligência, competência e prudência. 
XVI No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de 
consciência e as previsões legais, os profissionais da Odontologia aceitarão as escolhas de 
seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, 
desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. 
Parágrafo Único: a não obediência aos princípios fundamentais caracteriza infração ética. 
* Cabe observar, que caso seja acatada esta sugestão, se faz necessário uma adequação do 
conteúdo do Código de Ética, haja vista que alguns destes artigos já estão contemplados no 
CEO. 

PROPOSTA AO ART. 10 – CENTRO-OESTE 



PROPOSTAS AO ART. 50 - Nordeste 

                                                       DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Art. 5º - Constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições 

específicas:  

III - contratar serviços de outros profissionais da Odontologia (e de demais áreas da saúde) (e 

áreas afins), de acordo com os preceitos deste Código e da legislação em vigor;  

V - renunciar ao atendimento do paciente, (antes e) durante (e antes do) o tratamento, quando 

da constatação de fatos que, a seu critério (evitar subjetividade), prejudiquem o bom 

relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional (ou que não tenha 

condições operacionais e/ou competência)  Nestes casos tem o profissional o dever de 

comunicar previamente, por escrito, ao paciente ou ao seu responsável legal, fornecendo ao 

cirurgião-dentista que lhe suceder as informações necessárias para a continuidade do  

tratamento; (Centro-Oeste concorda na manutenção do inciso V com as alterações sugeridas) 

Esta Comissão questiona se poderia o inciso  V ser fusionado com o inciso VI do Art. 11 que 

considera infração ética “abandonar paciente, salvo por motivo justificável, circunstância em 

que serão conciliados os honorários e que deverá ser informado ao paciente ou ao seu 

responsável legal de necessidade da continuidade do tratamento. Caso aceito, onde ficaria o 

inciso Dos Direitos Fundamentais ou Do Relacionamento com o Paciente. 



PROPOSTAS AO ART. 50 - Nordeste 

                                                       DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - Cont. 

 

Art. 5º - Constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições 

específicas:  

Sugere novo inciso: Exercer a Odontologia, de forma eventual ou temporária, em todo 

território nacional, não excedendo o prazo de 90 dias consecutivos, desde que possua 

autorização (prévia) por escrito do Regional da área de jurisdição”. (Centro-Oeste concorda) 

Este direito encontrar-se em legislação desconhecida dos profissionais (Resolução CFO 63/2005 

e Lei 4.324/64). 

 

Esta Comissão sugere novo inciso: Obter desgravo público por ofensa quando no exercício da 

profissão ou em razão dela, por meio do Conselho Regional.  

O requerimento será recebido e encaminhado para a Comissão de Ética, que  escutará o 

profissional e, se possível, o denunciante. Caso seja deferido, será encaminhando à presidência 

do Conselho para proceder a publicação, que deverá ser realizada no mesmo meio em que o 

profissional foi agravado.  

(Centro-Oeste sugere que seja criado novo capítulo normatizando o Desagravo) 



PROPOSTA AO ART. 50 - S/SE 

                                                              DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

Art. 5º - Constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições 

específicas: 

Em concordância com a Comissão do CFO, sugerem novo inciso: Exercer a Odontologia sem ser 

discriminado por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, condição 

social, opinião pública ou de qualquer natureza. 

 

Observação desta Comissão:  Sugestão já contemplado no Art. 2º do Código e nas propostas ao 

Art.2º  do NE (“sem discriminação de qualquer forma ou pretexto”) e do N  (“sem discriminação 

de  nenhuma natureza”). (Centro-Oeste sugere “sem discriminação de qualquer forma, pretexto ou 

natureza”) 

Esta Comissão sugere novo artigo: Constitui direito fundamental do cirurgião-dentista a inscrição 

secundária, automática e sem ônus, em outra jurisdição que estiver realizando pós-graduação,  

desde que declare formalmente que não exerça a atividade profissional fora do âmbito acadêmico. (Centro-

Oeste acha desnecessário) 

Art.5º Inciso II  - excluir. Já está presente no Capítulo III, inciso VIII 

Inciso IV – passar de direito para dever. 



PROPOSTA AOS ART. 6o e 7o S/SE 

                                                       DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - Cont. 

 

Art. 6º - Constitui direito fundamental das categorias técnicas e auxiliares recusarem-se a 

executar atividades que não sejam de sua competência técnica, ética e legal, ainda que sob 

supervisão do cirurgião-dentista. 

Art. 7º - Constituem direitos fundamentais dos técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde 

bucal: 

I- executar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, os procedimentos constantes na Lei no  

11.889/2008 e nas Resoluções do Conselho federal; 

II - resguardar o segredo profissional; e 

III - recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho 

não sejam dignas, seguras e salubres. 

 

Em discordância da Comissão do CFO, que propõe a supressão desses artigos por entender 

que o CEO é para todos os inscritos, o S/SE sugerem mantê-los. 

 

Centro-Oeste: Passar o Art. 6º para  o Capítulo III, (Dos Deveres) alterando a palavra direito por dever; passar 

os incisos II e III também para dever 



PROPOSTA AO ART. 80 - Nordeste 

                                                      DOS DEVERES FUNDAMENTAIS 

 

Art. 8º - A fim de garantir a fiel aplicação deste Código (redundante), o cirurgião-dentista, 

os profissionais técnicos e auxiliares, e as pessoas jurídicas, que exerçam atividades no 

âmbito da Odontologia (todos àqueles que exerçam a Odontologia, ainda que de forma indireta, 

sejam pessoas físicas ou jurídicas, tais como: clínicas, policlínicas, cooperativas, planos de 

assistência à saúde, convênios de qualquer forma, credenciamento, administradoras, 

intermediadoras, seguradoras de saúde, ou quaisquer outras entidades – Centro-Oeste), devem 

cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão, e com discrição e fundamento, 

comunicar ao Conselho Regional fatos de que tenham conhecimento e caracterizem possível 

infringência do presente Código e das normas que regulam o exercício da Odontologia.  



PROPOSTAS AO ART. 90-N, NE, CO e S/SE 

                                                           DOS DEVERES FUNDAMENTAIS 

Art. 9º - Constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética: 

I - manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional; 

Sugerem a supressão do inciso por ser infração tributária (contribuição social de natureza 

tributária - Art. 149 CF). Mesmo entendendo que o Conselho pode aplicar sanção disciplinar por 

inadimplemento, acham que a cobrança deve ser realizada por meio de execução administrativa 

e/ou fiscal e não por coerção de punição ao exercício profissional. 

Imaginem a demanda de processos éticos e a fiscalização do exercício ilegal!!! 

Art. 5o,, XIII da Constituição Federal: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações que a lei estabelecer. 

II - manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional; 

O N e NE sugerem a supressão do inciso II por não ser infração ética e por já existir a salvaguarda 

dos Conselhos no parágrafo único do Art. 347 da Resolução CFO 63/2005: “A falta de atualização 

ou informação cadastral incorreta desobriga os Conselhos de qualquer responsabilidade”. 

O S/SE, (Centro-Oeste também) são favoráveis a manter o inciso II.  



PROPOSTAS AO ART. 90 - NE e S/SE 

                                                    DOS DEVERES FUNDAMENTAIS - Cont. 

Art. 9º - Constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética: 

III - zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom 

conceito da profissão; O S/SE sugerem excluí-lo. Esta Comissão  alerta que o inciso faz parte da 

finalidade dos Conselhos no Art. 2 da Lei 4.324/64. Centro-Oeste sugere manter 

O NE acha bastante subjetivo e, por conseguinte, impossível de enquadramento infracional.   

 V - exercer a profissão mantendo comportamento digno; Centro-Oeste sugere retirar 

O NE acha bastante subjetivo e, por conseguinte, impossível de enquadramento infracional.    

VIII - resguardar o sigilo profissional; XV - resguardar sempre a privacidade do paciente; 

O NE sugere a fusão dos 2 incisos VIII e XV. Centro-Oeste concorda 

XIII - abster-se da prática de atos que impliquem mercantilização da Odontologia ou sua má 

conceituação; 

O NE sugere a supressão do inciso XIII por estar contemplado no capítulo Anúncio, da Propaganda 

 e da Publicidade. Centro-Oeste sugere manter 

XVII - comunicar ao Conselho Regional sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal 

(e/ou irregular) (CO concorda) da Odontologia, (bem como estabelecimentos sem inscrição no respectivo 

Regional e/ou indignos, inseguros e/ou insalubres - NE); (bem como estabelecimentos sem inscrição no 

respectivo Regional e/ou sem condições de trabalho que sejam de seu conhecimento) 



PROPOSTAS AO ART. 90 - S/SE 

                                                    DOS DEVERES FUNDAMENTAIS - Cont. 

 

Art. 9º - Constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética: 

 

Sugerem novo inciso: Exigir o registro do CRO dos profissionais auxiliares e técnicos que auxiliem 

nos trabalhos laboratoriais, assim como somente utilizar materiais com registro nos órgãos 

competentes. (Centro-Oeste concorda) 

 
Esta Comissão sugere novo inciso: Facilitar a fiscalização do exercício profissional pelo Conselho 
Regional. 
(Talvez entrar como infração ética impedir ou dificultar a fiscalização do exercício profissional 
pelo Conselho Regional) 



PROPOSTAS AO ART. 10-NE, N e S/SE 
                             DAS AUDITORIAS, (VISTORIAS) E PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS 

Em concordância com a Comissão do CFO, o NE e N sugerem: 

Art. 10 - Constitui infração ética:  

I - deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor 

(ou vistoriador), assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência; 

II - intervir, quando na qualidade de perito, auditor (ou vistoriador), nos atos de outro profissional, 

ou fazer qualquer apreciação na presença do examinado, reservando suas observações, sempre 

fundamentadas, para o relatório sigiloso e lacrado, que deve ser encaminhado a quem de direito;  

III - acumular as funções de perito, auditor (ou vistoriador) e procedimentos terapêuticos 

odontológicos na mesma entidade em que presta serviços odontológicos;  

IV - prestar serviços de auditoria, (perícia ou vistoria) para pessoas físicas ou jurídicas que  

tenham obrigação de inscrição nos Conselhos e que não estejam regularmente inscritas no 

Conselho de sua jurisdição;   

S/SE são contra a inclusão da vistoria/vistoriador. 

CO é favorável, porém sugere rever a nomenclatura vistoria/vistoriador para parecer técnico ou inspeção 

técnica  

Esta Comissão esclarece: Auditoria: avalia evidências com intuito de concluir se estão em 
conformidade com o padrão-referência. Perícia: exame técnico para esclarecer um fato objeto de 
litígio ou processo, determinando as causas (nexo causal). Vistoria: constatação visual minuciosa 
de um fato, relatando as anomalias existentes sem informar as causas. 



PROPOSTAS AO ART. 10 - NE, N e S/SE 

 

                           DAS AUDITORIAS, (VISTORIAS) E PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS - Cont. 

 

Art. 10 - Constitui infração ética: 

V - negar, na qualidade de profissional assistente (assistente técnico - S/SE), informações 

odontológicas consideradas necessárias  ao pleito da concessão de benefício previdenciários ou 

outras concessões (NE) facultadas na forma da Lei, sobre seu paciente, seja por meio de 

atestados, declarações, relatórios, pareceres ou quaisquer outros documentos probatórios, 

desde 

que autorizado pelo paciente ou responsável legal interessado. 

VI - receber remuneração, gratificação ou qualquer outro benefício por valores vinculados à 

glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito, auditor (e vistoriador - N e NE);  

  

Em concordância com a Comissão do CFO, o NE e o N sugerem novo inciso: Assinar laudos 

periciais, auditorias e vistorias quando não tenha realizado pessoalmente o exame; e, (Centro-
Oeste concorda) 



PROPOSTAS AO ART. 11 - S/SE 

                                               DO RELACIONAMENTO COM O PACIENTE 

Art. 11 - Constitui infração ética: 

IV - deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento, (que 
tenha conhecimento) (CO discorda do acréscimo) 

VI - abandonar paciente, salvo por motivo justificável, circunstância em que serão conciliados os honorários 

e que deverá ser informado ao paciente ou ao seu responsável legal de necessidade da continuidade do 

tratamento. Esta Comissão alerta que está na dependência da fusão com o Art.5º, V do Direito Fundamental. 

Sugerem nova redação:  Interromper tratamento, salvo por motivo justificável, devendo ser informado ao 

paciente ou ao seu responsável legal a necessidade da continuidade do tratamento. 

Centro-Oeste sugere nova redação: VI – interromper tratamento, salvo por motivo justificável, circunstância 

em que deverá ser oportunizada a conciliação dos honorários e que deverá ser informado ao paciente ou ao 

seu responsável legal da necessidade de continuidade do tratamento. 

VII - deixar de atender paciente (,sem motivo justificável,) que procure cuidados profissionais em caso de 

urgência, quando não haja outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo, (seja em âmbito público ou 

privado.) (Centro-Oeste concorda) 

III - exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica. V - executar ou propor tratamento desnecessário 

ou  para o qual não esteja capacitado. 

Em concordância com a Comissão do CFO, sugerem unir os incisos (Centro-Oeste concorda) 



PROPOSTA AO ART. 11 - S/SE 

                                          DO RELACIONAMENTO COM O PACIENTE - Cont. 

Art. 11 - Constitui infração ética: 

VIII - desrespeitar ou permitir que seja desrespeitado o paciente, quando comprovado. 

X - iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do 

paciente ou do seu responsável legal, exceto em casos de urgência ou emergência. 

Nova redação: Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o esclarecimento 

sobre o plano de tratamento ao paciente ou seu responsável legal.  

Esta Comissão entende que a proposta já está contemplada no inciso IV do artigo: Deixar de 

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

 XII - opor-se a prestar esclarecimentos e/ou fornecer relatórios sobre diagnósticos e terapêuticas, 

realizados no paciente, quando solicitados pelo mesmo, por seu representante legal ou nas 

formas previstas em lei.  

Esta Comissão ressalta a importância da permanência do inciso que é muito relatado nas 

denúncias de pacientes.                 (Centro-Oeste concorda) 

Sugerem novo inciso: Deixar de usar todos os meios (a seu alcance) de diagnóstico e tratamento 

cientificamente reconhecidos, em favor do paciente. (Centro-Oeste discorda) 



PROPOSTAS AOS ART. 12 e 13 - NE 

                                      DO RELACIONAMENTO COM A EQUIPE DE SAÚDE 

  

Art. 12 - No relacionamento entre os inscritos (equipe de saúde), sejam pessoas físicas ou 

jurídicas, serão mantidos o respeito, a lealdade, (a boa-fé) e a colaboração técnico-científica. 

(Centro-Oeste concorda) 

Art. 13 - Constitui infração ética: 

VIII - ceder consultório ou laboratório, sem a observância da legislação pertinente. 

Sugere a exclusão do inciso já que o compartilhamento do consultório é uma prática rotineira 

e que não tem cabimento legal para caracterizar infração ética. O responsável técnico pelo 

consultório é automaticamente o cirurgião-dentista  proprietário do estabelecimento. E cada 

profissional é responsável pelos seus atos (profissional liberal). (Centro-Oeste concorda) 

 

Esta Comissão sugere novo inciso: Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias 

ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado. 

 

Esta Comissão sugere novo inciso: Violar direitos de autor e os que lhe são conexos.(Plágio de 

impressos, de anúncios e sítios virtuais - Código penal) (Centro-Oeste concorda) 



PROPOSTAS AO ART. 14 - Norte 

  
                                                             DO SIGILO PROFISSIONAL 
Art. 14 - Constitui infração ética 
III - fazer referência a casos clínicos identificáveis exibindo o paciente, sua imagem ou 
qualquer outro elemento que o identifique, em qualquer meio de comunicação ou sob qualquer 
pretexto, salvo se o cirurgião-dentista estiver no exercício da docência ou em publicações 
científicas, nos quais, a autorização do paciente ou seu responsável legal, lhe  permite a exibição 
da imagem ou prontuários com finalidade didático- acadêmicas. 
Sugere novo parágrafo: O profissional inscrito que estiver no exercício da docência ou  em 
publicações científicas, nos quais, a autorização do paciente ou do seu responsável legal, lhe 
permita a exibição da imagem ou prontuários com finalidade didático-acadêmica não será tratado 
como infração ética. 
Parágrafo único - Compreende-se como justa causa (a quebra do sigilo profissional), 
principalmente:  
II - colaboração com a justiça (MP, Delegados de Polícia, Defensoria Pública e etc.) nos casos 
 previstos em lei; 
Sugere novo inciso: Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame odontológico 
de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo 
se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade. (Centro-Oeste concorda) 



PROPOSTA AO ART. 16 - NE 

                                                       DO SIGILO PROFISSIONAL 

 

Art. 16 - Não constitui, também , quebra do sigilo profissional a comunicação ao 

Conselho Regional e às autoridades sanitárias as condições de trabalho indignas, inseguras e 

Insalubres. 



PROPOSTAS AO ART.17 - Nordeste 

                                                      DOS DOCUMENTOS ODONTOLÓGICOS 

Art. 17, Parágrafo único. Os profissionais da Odontologia deverão manter no prontuário os dados 

clínicos necessários para a boa condução do caso (tratamento), sendo preenchido, em cada 

avaliação (sessão ou atendimento), em ordem cronológica com data, nome, assinatura e 

número de registro do cirurgião-dentista no Conselho Regional de Odontologia, (e com a 

assinatura do paciente ou do seu representante legal). 

Em concordância com a Comissão do CFO, sugere novo parágrafo: Cabe ao cirurgião-dentista, 

que optar pelo prontuário digital, a responsabilidade pela sua construção e manutenção, em 

conformidade as normas emanadas pelo Conselho Federal de Odontologia e pelo com ICP/BRASIL. 

Esta Comissão sugere novo parágrafo: No caso de pessoa jurídica, a guarda e a manutenção do 

prontuário odontológico é de sua responsabilidade. 

Esta Comissão sugere novo parágrafo: Nos casos de dissolução de sociedades formais ou 

informais, a guarda e a manutenção dos prontuários odontológicos relativos aos pacientes, não 

havendo conciliação entre os sócios, será de responsabilidade do profissional que efetivamente 

tenha realizado o tratamento. Em caso de tratamento compartilhado, todos os profissionais 

envolvidos terão responsabilidade sobre a documentação odontológica. 

Sugestão do CO para o último trecho: Em caso de tratamento compartilhado, todos os profissionais 

envolvidos terão uma cópia e se responsabilizarão pela documentação odontológica. 



PROPOSTAS AO ART.17 – Centro-Oeste 

                                                      DOS DOCUMENTOS ODONTOLÓGICOS 

Art. 17, Centro-Oeste sugere novo parágrafo: 

Parágrafo 1º:  A documentação odontológica pertence ao paciente, sendo sua guarda de 

responsabilidade do profissional.  

Parágrafo 2º: O profissional deverá entregar ao paciente toda a documentação odontológica 

quando solicitada. 



PROPOSTAS AO ART. 17 - Nordeste 

 

                                        DOS DOCUMENTOS ODONTOLÓGICOS - Cont. 

 Em concordância com a Comissão do CFO, sugere novo artigo e parágrafos sobre  Atestado: 

Art. - O atestado odontológico deve conter a identificação do paciente (nome, documento e 

endereço), a finalidade para qual foi expedido, o horário e a data que o paciente foi atendido e a 

recomendação de tempo determinado de repouso, além do endereço do estabelecimento 

odontológico, nome, número de inscrição, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista que 

realizou o atendimento. 

§ 1º - O Código Internacional de Doenças - CID somente deverá ser informado no atestado 

odontológico, quando expressamente solicitado, por escrito, pelo paciente ou por seu 

responsável legal, obedecidas as disposições relativas ao sigilo profissional e à concessão de 

direitos previdenciários. 

§ 2º - É indispensável que o paciente ou seu representante, assine, no próprio atestado, a 

 solicitação para que o CID seja informado. CO concorda 

Esta Comissão sugere novo parágrafo: É permitido ao cirurgião-dentista eventuais 

autoprescrições, exceto no caso de entorpecentes e psicotrópicos. 

CO concorda com o novo parágrafo, mas não com a exceção de entorpecentes e psicotrópicos 



PROPOSTAS AO ART.18 - Comissão 

                                             DOS DOCUMENTOS ODONTOLÓGICOS 

 

Art. 18 - Constitui infração ética: 

I - negar, ao paciente ou periciado, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando 

 solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo 

 quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros; 

Centro-Oeste sugere a inclusão de novo parágrafo:  

II – negar a devolução da documentação ao paciente quando solicitada. 

 

Esta Comissão sugere novo inciso: Obstruir ou negar o acesso do prontuário odontológico aos 

profissionais prestadores de serviço, independentemente do tipo de vínculo, referentes aos 

pacientes em que realizou ou realizará o tratamento.  



PROPOSTA AO CAPÍTULO VIII - NE 

                                               DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 

Art. 19 - Na fixação dos honorários profissionais, serão considerados: 

X - a liberdade para arbitrar seus honorários, sendo vedado o aviltamento profissional. !?!? 

Art. 20 - Constitui infração ética: nenhum inciso se refere a quem praticar preços de honorários 

abaixo da Tabela de Valores Referenciais para Procedimentos Odontológicos - VRPO. 

Art. 21 - O cirurgião-dentista deve evitar o aviltamento ou submeter-se a tal situação, inclusive 

por parte de convênios e credenciamentos, de valores dos serviços profissionais fixados de forma 

irrisória ou inferior aos valores referenciais para procedimentos odontológicos. 

CO: ???? 

Sugere que o CFO solicite ao Conselho  Administrativo de Defesa Econômica - CADE a  validade da 

VRPO em razão de processos administrativos multando Associações e Conselhos Profissionais que 

obrigam e punem a prática de preços uniformes de serviços e de outras entidades profissionais 

que ganharam ações por justificarem que a Tabela é tão somente uma sugestão de preços de 

honorários mínimos capazes de remunerar dignamente os serviços prestados, sem imposição de 

normas de conduta, além de evitar a prática de preços vis, não induzir a prática comercial 

uniforme entre os concorrentes, servir de parâmetro de cobrança, não implicar na dominação do 

mercado ou na livre concorrência e, portanto, não configurar o abuso do poder econômico. 



PROPOSTAS AO ART. 20 - Nordeste 

                                                        DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS  

Art. 20 - Constitui infração ética: 

I - oferecer serviços gratuitos com intuito de aliciar pacientes; 

II - oferecer seus serviços profissionais como prêmio em concurso de qualquer natureza; 

VIII - permitir o oferecimento, ainda que de forma indireta, de seus serviços, através de outros 

meios como forma de brinde, premiação ou descontos; 

IX - divulgar ou oferecer consultas e diagnósticos gratuitos ou sem compromisso; 

X - a participação de cirurgião-dentista e entidades prestadoras de serviços odontológicos em 

cartão de descontos, caderno de descontos, “gift card” “vale presente”, sorteios e demais 

atividades mercantilistas.  

Sugere a exclusão desses incisos já que estão contemplados no Art. 44 do Anúncio, da 

Propaganda e da Publicidade.  

 

Em concordância com a Comissão do CFO, sugere novo inciso: Aceitar remuneração ou vantagem 

por atendimento não prestado; 



PROPOSTA AO ART. 21 - Nordeste 

                                                  DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS  

 

Art. 21 - O cirurgião-dentista deve evitar o aviltamento ou submeter-se a tal situação, 

inclusive por parte de convênios e credenciamentos, de valores dos serviços profissionais fixados 

de forma irrisória ou inferior aos valores referenciais para procedimentos odontológicos. 

Sugere que o artigo vá para o capítulo Dos Direito Fundamentais ou Dos Deveres Fundamentais. 



PROPOSTAS AO ART. 22 - Nordeste 

                                                DAS ESPECIALIDADES (E HABILITAÇÕES) 

 

Art. 22 - O exercício e o anúncio das especialidades (e habilitações) em Odontologia obedecerão 

ao disposto neste capítulo e às normas do Conselho Federal. 

Sugere a inclusão das habilitações que, igualmente às especialidades, necessitam do devido 

registro e inscrição nos Conselhos Federal e  Regionais para o anúncio e  exercício. 

 

Sugere novo parágrafo único: É permitido ao Cirurgião-Dentista o registro e o anúncio de, no 

máximo, duas especialidades”. CO discorda dessa limitação 

Esta limitação encontra-se em legislação desconhecida dos profissionais (Resolução CFO 

63/2005 e Lei 5.081/66).  

Lei 5.081/66, Art. 7º,  

c) exercício de mais de duas especialidades (a lei não limita a divulgação e sim o exercício de 

mais de duas especialidades, na prática isso não é obedecido) 

 

Questiona, por coerência, se essa limitação deveria se estender às habilitações. CO discorda 

dessa limitação 



PROPOSTAS AO CAPÍTULO X - NE e COH 

                                                      DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR 

Recomenda a alteração do nome do capítulo por DA ODONTOLOGIA EM AMBIENTE 

HOSPITALAR a fim de afastar a conotação exclusiva da habilitação em Odontologia Hospitalar. 

Art. 26: Compete ao cirurgião-dentista internar e assistir paciente em hospitais públicos e 
privados, com ou sem caráter filantrópico e militar, (Esta Comissão: em conformidade com a 
 legislação da ANVISA), respeitadas as normas  técnico-administrativas das Instituições. 
A Comissão de Odontologia Hospitalar dos CROs sugere novos artigos ao capítulo: 
- a responsabilidade técnica quanto a internação hospitalar, acompanhamento, prescrição de 
cuidados afetos à odontologia até a alta do paciente no Serviço de Odontologia é do 
cirurgião-dentista que o internou. 
- a odontologia hospitalar é exercida pelo cirurgião-dentista em âmbito ambulatorial, de 
internação e domiciliar. 
Art. 28. Constitui infração ética: 
I - fazer qualquer intervenção fora do âmbito legal da Odontologia; e; 
II - afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro 
cirurgião-dentista encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado 
grave. 
A Comissão de Odontologia Hospitalar dos CROs sugere novo inciso: 
-  exercer a odontologia hospitalar sem integrar o corpo clínico do hospital ou sem anuência do 
diretor clínico ou do responsável pelo serviço de odontologia hospitalar. 



PROPOSTAS AO ART. 29 - Nordeste 

                       DAS ENTIDADES COM ATIVIDADES NO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA 

 

Art. 29 - Aplicam-se as disposições deste Código de Ética e as normas  dos Conselhos de 

Odontologia a todos àqueles que exerçam a Odontologia, ainda que de forma indireta, sejam 

pessoas físicas ou jurídicas, tais como: clínicas, policlínicas, cooperativas, planos de assistência à 

saúde, convênios de qualquer forma, credenciamento, administratoras, intermediadoras, 

seguradoras de saúde, ou quaisquer outras entidades. 

 

 Sugere a inclusão de clínicas odontológicas RADIOLÓGICAS para não ensejar uma única inscrição 

 de 2 entidades  distintas de atividade num mesmo imóvel, com nomes fantasias diferentes.  

CO concorda 



PROPOSTA AO ART. 29 - Comissão 

                DAS ENTIDADES COM ATIVIDADES NO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA 

Art. 29 - Aplicam-se as disposições deste Código de Ética e as normas  dos Conselhos de 

Odontologia a todos àqueles que exerçam a Odontologia, ainda que de forma indireta, sejam 

pessoas físicas ou jurídicas, tais como: clínicas, policlínicas, cooperativas, planos de assistência à 

saúde, convênios de qualquer forma, credenciamento, administratoras, intermediadoras, 

seguradoras de saúde, ou quaisquer outras entidades. 

 

Esta Comissão questiona a inclusão neste artigo das Empresas que Comercializam e/ou 

Industrializam Produtos Odontológicos, já que, mesmo não expresso na Lei 4.324/64, foram 

incluídas no §1º do Art. 13 do PL 3.690/ 2012, agora aprovado, como obrigatórias de inscrição 

nos Conselhos Regionais.“ As clínicas dentárias odontológicas, também denominadas 

odontoclínicas, as policlínicas e outras quaisquer empresas ou entidades, relacionadas à 

Odontologia, públicas ou privadas, estabelecidas ou organizadas, como firmas, operadoras de 

planos e seguros de saúde, cooperativas ou sociedades,  para prestação de serviços 

odontológicos, estão obrigadas à inscrição nos Conselhos Regionais de Odontologia em cuja 

Jurisdição estejam estabelecidas ou exerçam suas atividades. 

CO concorda 

 



A Lei 5.991/73, Art. 4º e 44 atribuem a competência da fiscalização do comércio de correlatos 

(aparelhos, acessórios, substâncias e produtos odontológicos cujo uso ou aplicação esteja ligado 

à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva) aos órgão sanitários competentes. 

 

Lei 6.839/80, Art. 1º  -  “O registro de empresa e a anotação dos profissionais legalmente 

habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização 

do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual 

prestam serviços a terceiros”. 

  

Resolução CFO 63/2005, Art. 87, §3º  - “O funcionamento de empresas que comercializam e/ou 

industrializam produtos odontológicos obriga ao registro no Conselho Federal e à inscrição no 

Conselho Regional cuja jurisdição  esteja estabelecida ou exerça sua atividade, desde que exista 

legislação municipal e/ou estadual determinando esta obrigatoriedade”.  

 

Lei CFF 577/2013, Art. 2º  - “A empresa ou estabelecimento que exerça como atividade principal 

ou subsidiária o comércio, venda, fornecimento, dispensação, distribuição de drogas e 

medicamentos deverá dispor, obrigatoriamente, de um farmacêutico diretor técnico ou 

farmacêutico responsável técnico”. 



PROPOSTA AO ART. 31 - Nordeste 

                      DAS ENTIDADES COM ATIVIDADES NO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA 

 

Art. 31- Constitui infração ética a não observância pela entidade da obrigação de: 

VI - manter os usuários informados sobre os recursos disponíveis para atendê-los; 

Questiona a objetividade deste inciso. 

 



PROPOSTAS AO ART. 32 - Nordeste 

                   DAS ENTIDADES COM ATIVIDADES NO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - Cont. 

Art. 32 - Constitui infração ética:  

XII - deixar de proceder a atualização contratual, cadastral e de responsabilidade técnica, 

bem como de manter-se regularizado com sua obrigações legais junto ao Conselho Regional de 

sua jurisdição; e 

Esta Comissão lembra que ficou na dependência de se considerar nos Deveres Fundamentais 

infração ética ou não a falta de atualização cadastral e regularidade financeira (Art. 9º, I e  II). 

Em concordância com a Comissão do CFO, sugere novos incisos para as Operadoras de Plano 

Odontológico: 

- Operar na jurisdição sem o devido registro no Conselho Regional em conformidade com a 

Lei 9.656/98. 

CO concorda 

Lei 9.656/98, Art.8º, I - Para se obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos 

privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente 

de outros que venham a ser determinados pela ANS: registro nos Conselhos Regionais de 

Medicina e Odontologia, conforme o caso, em cumprimento ao disposto no Art. 1o da 

Lei 6.839/80. 



PROPOSTAS AO ART. 32 - Nordeste 

                    DAS ENTIDADES COM ATIVIDADES NO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - Cont. 

Operadoras de Plano Odontológico 

Art. 32 - Constitui infração ética:  

- Deixar de respeitar a autonomia profissional do cirurgião-dentista quanto à indicação de 

 exames, procedimentos, tratamento e materiais a serem utilizados; 

- Impedir ou dificultar o atendimento em situações de urgência ou emergência; 

- Realizar qualquer tipo de glosa técnica sem direito de ampla defesa e de justificativa 

apresentada por perito técnico identificado; 

- Realizar o descredenciamento do profissional de forma injustificada e sem direito à defesa; 

- Impedir que o profissional descredenciamento conclua, pelo plano, os tratamentos já 

iniciados; 

- Deixar de disponibilizar ao público em geral a relação dos profissionais que compõem a sua 

rede assistencial; 

- Exigir do profissional ou submeter o paciente a qualquer tipo de exame ou procedimento 

com fins de auditoria; e, 

- Negar remuneração de consultas iniciais ou de diagnósticos. 

CO concorda 

O NE questiona o tratamento para as EPAOs que anunciam planos odontológicos. 



PROPOSTA AO ART. 33 - Norte 

                             DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E DOS PROPRIETÁRIOS INSCRITOS 

Art. 33 - Ao responsável técnico cabe a fiscalização técnica e ética da instituição pública ou 

privada pela qual é responsável, devendo orientá-la, por escrito, inclusive sobre as técnicas de 

propaganda utilizadas. 

§1º  - É dever do responsável técnico, primar pela fiel aplicação deste Código na pessoa jurídica 

em que trabalha, devendo ser CD na EPAO e EPO e CD ou TPD no LB (Resolução CFO 63/2005). 

§2º - E dever do responsável técnico, informar ao Conselho Regional, imediatamente, por escrito, 

quando da constatação do cometimento de infração ética, acontecida na empresa em que 

exerça sua responsabilidade. 

Sugere novo § : É dever do responsável técnico e da pessoa jurídica, comunicar formalmente 

ao Conselho Regional a alteração da responsabilidade técnica. 

Esta Comissão sugere novos artigos: 

Art. O responsável técnico que se afastar do cargo, deverá comunicar, por escrito, ao Conselho 

Regional sob pena de continuar a responder pelas infrações éticas da pessoa jurídica. 

Art. É dever do proprietário inscrito e do responsável técnico exigir o registro do CRO de todos os 

profissionais da Odontologia prestadores de serviço e comunicar ao Conselho, formalmente, a 

substituição do responsável técnico dentro de 30 dias, sob pena de cancelamento da inscrição da 

pessoa jurídica. CO concorda 

 



PROPOSTAS AO ART. 35 - Nordeste 

                                                                      DO MAGISTÉRIO 

 Art. 35 - Constitui infração ética: 

 IX - permitir a prática clínica em pacientes por acadêmicos de Odontologia fora das diretrizes e 

planos pedagógicos da instituição de ensino superior, ou de regular programa de estágio e 

extensão, respondendo pela violação deste inciso o professor e o coordenador da respectiva 

atividade; Questiona essa culpabilidade. O professor não tem como controlar a prática clínica do 

aluno fora da instituição de ensino. CO concorda 

Em concordância com as sugestões da Comissão do CFO, sugere novos incisos:  

- Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com fins bélicos, 

políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade humana; 

- Deixar de obter aprovação de protocolo para a realização de pesquisa em seres humanos, de 

 acordo com a legislação vigente; 

- Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e 

 esclarecido para a realização de pesquisa, após as devidas explicações sobre a natureza e as 

 consequências da pesquisa; 

- Utilizar dados, informações ou opiniões ainda não publicados, sem referência ao seu autor ou 

 sem sua autorização por escrito; e 

- Nos casos de infração ética cometida em curso de pós-graduação, respondem solidariamente, 

o executor do procedimento, o professor, o supervisor e o coordenador da respectiva atividade. 

CO concorda 

 



PROPOSTAS AO ART. 37 - Nordeste 

     DA DOAÇÃO, DO TRANSPLANTE E DO BANCO DE ÓRGÃOS, TECIDOS E BIOMATERIAIS 

 

Art. 37 - Constitui infração ética: 

II - utilizar-se do nome de outro profissional para fins de retirada dos tecidos e dentes dos 

bancos relacionados; 

 

Entende que  a utilização ilícita de nome de outro profissional deve constar como infração 

no capítulo Relacionamento com a Equipe de Saúde. 

 

Em concordância com a Comissão do CFO, sugere novo inciso: Retirar órgão de doador vivo 

quando este for juridicamente incapaz, mesmo se houver autorização de seu representante legal, 

exceto nos casos permitidos e regulamentados em lei.  

CO concorda 



PROPOSTAS AO ART. 43 - Nordeste 

                                      DO ANÚNCIO, DA PROPAGANDA E DA PUBLICIDADE 

 

Art. 43 - Na comunicação e divulgação é obrigatório constar o nome e o número de inscrição da 

pessoa física ou jurídica, bem como o nome representativo da profissão de cirurgião-dentista e 

também das demais  profissões auxiliares regulamentadas. No caso de pessoas jurídicas, também 

o nome e o número de inscrição do responsável técnico. 

 

Sugere novo parágrafo a fim de diferenciar pessoas físicas e jurídicas tanto para os profissionais 

como para a Vigilância Sanitária e, principalmente para os CROs. Pessoa Física: 

Consultório Odontológico é todo estabelecimento que o Cirurgião-Dentista inscrito tem direito 

para desempenhar permanentemente as atividades profissionais, independentemente do  

número de cadeiras odontológicas, que se anunciar com o nome representativo da profissão 

de cirurgião-dentista (consultório odontológico, cirurgião-dentista, dentista ou nome da 

especialidade). 

O CD proprietário do consultório odontológico é automaticamente o responsável técnico pelo 

estabelecimento. 



PROPOSTAS AO ART. 42 – Centro-Oeste 

                                      DO ANÚNCIO, DA PROPAGANDA E DA PUBLICIDADE 

 

Art. 42 – Os anúncios, a propaganda e a publicidade poderão ser feitos em qualquer meio legal 

de comunicação desde que obedecidos os preceitos deste código. 



PROPOSTAS AO ART. 43 - Nordeste 

                                      DO ANÚNCIO, DA PROPAGANDA E DA PUBLICIDADE - Cont 

 

Art. 43 - Na comunicação e divulgação é obrigatório constar o nome e o número de inscrição da 

pessoa física ou jurídica, bem como o nome representativo da profissão de cirurgião-dentista e 

também das demais  profissões auxiliares regulamentadas ou suas abreviaturas legais (Centro-

Oeste). No caso de pessoas jurídicas, também 

o nome e o número de inscrição do responsável técnico. 

 

Sugere novo parágrafo a fim de diferenciar pessoas físicas e jurídicas tanto para os profissionais 

como para a Vigilância Sanitária e, principalmente para os CROs. Pessoa Jurídica: 

Clínica Odontológica  é todo estabelecimento, independentemente do número de cadeiras 

odontológicas, que se anunciar com um título empresarial (nome fantasia) ou nome do 

profissional ou empresarial (clínica, instituto, centro, etc.) aditado de uma designação da 

profissão ou área de atuação e também com o símbolo empresarial & ou o apóstrofo, ou 

qualquer outro termo que induza a existência de pessoa jurídica. (Centro-Oeste discorda) 



PROPOSTAS AO ART. 43 - Nordeste 

                                 DO ANÚNCIO, DA PROPAGANDA E DA PUBLICIDADE - Cont. 

 

Art. 43 - Na comunicação e divulgação é obrigatório constar o nome e o número de inscrição da 

pessoa física ou jurídica, bem como o nome representativo da profissão de cirurgião-dentista e 

também das demais  profissões auxiliares regulamentadas. No caso de pessoas jurídicas, também 

o nome e o número de inscrição do responsável técnico. 

§10 -   Poderão ainda constar na comunicação e divulgação:  

III - os títulos de formação acadêmica stricto sensu (de pós-graduação) e do magistério 

relativos à profissão; (Centro-Oeste discorda da alteração) 

 

Esta Comissão acha desnecessária e inoportuna, na propaganda televisiva e radiofônica, a 

divulgação do nome e o número de inscrição do responsável técnico. Deve constar no 

estabelecimento e no impresso publicitário. (Centro-Oeste discorda) 



PROPOSTA AO ART. 44 - Nordeste 

                                       DO ANÚNCIO, DA PROPAGANDA E DA PUBLICIDADE 

Art. 44 - Constitui infração ética:  

I - fazer publicidade e propaganda enganosa, abusiva, inclusive com expressões ou imagens 

de antes, (durante) e depois, com preços (de procedimentos e de mensalidade de plano 

odontológico), serviços gratuitos, modalidades de pagamento, ou outras formas que impliquem 

comercialização da Odontologia ou contrarie o disposto neste Código, conforme a Lei 5.081/66; 

(Centro-Oeste concorda) 

Resolução Normativa 363/2014, Art.5o, II da ANS que veda a prática e conduta na 

contratualização entre Operadoras e Prestadores qualquer tipo de exigência que infrinja o 

Código de Ética das profissões ou ocupações regulamentadas na área da saúde. 

A Lei 5.081/66, Art.7,a, veda expor em público trabalhos odontológicos e usar de artifícios de 

propaganda para granjear clientela. A alínea e veda a prestação de serviço gratuito em 

consultórios particulares. E a alínea g veda ao cirurgião-dentista anunciar preços de serviços, 

modalidades de pagamento  e outras formas de comercialização da clínica que significam 

competição desleal. 

Contrariamente, o Art. 31 da Lei 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, 

preceitua que a oferta e apresentação de serviços devem assegurar informações sobre preço. 

Entretanto, há prevalência da lei específica sobre a geral, mesmo moderna. 



PROPOSTA AO ART. 44 - Nordeste 

                               DO ANÚNCIO, DA PROPAGANDA E DA PUBLICIDADE - Cont. 

Art. 44 - Constitui infração ética:  

I - fazer publicidade e propaganda enganosa, abusiva, inclusive com expressões ou imagens 

de antes, (durante - XII) e depois, com preços (de procedimentos e de mensalidade de plano 

odontológico), serviços gratuitos, modalidades de pagamento, ou outras formas que impliquem 

comercialização da Odontologia ou contrarie o disposto neste Código, conforme a Lei 5.081/66; 

 

Esta Comissão entende que o anúncio de preço e modalidade de pagamento (parcelamento) 

pode ser feito dentro do estabelecimento, desde que o público externo não tenha acesso. 

 

Esta Comissão entende que anunciar bandeiras de cartão de débito e crédito (modalidades de 

pagamento) não caracteriza mercantilização da profissão já que ninguém hoje anda com dinheiro 

e cheque, além de não ser uma forma escrachada. Com certeza a nossa Lei 5.081 de 1966 se 

referia ao anúncio de modalidade de pagamento próprio do profissional. 

(Centro-Oeste concorda com tudo) 



PROPOSTAS AO ART. 44 - NE e N 

                               DO ANÚNCIO, DA PROPAGANDA E DA PUBLICIDADE - Cont. 

 

Art. 44 - Constitui infração ética 

VII - aliciar pacientes, praticando ou permitindo a oferta de serviços através de informação ou 

anúncio falso, irregular, ilícito ou imoral, com o intuito de atrair clientela, ou outros atos que 

caracterizem concorrência desleal ou aviltamento da profissão, especialmente a utilização da 

expressão “popular”;  

O NE sugere manter a proibição da expressão “popular”, estendendo-se  às expressões do “povo” 

e “pop” , porém, libera as expressões “do trabalhador” e “da família”. 

O N sugere excluir a proibição da expressão “popular”. 

Esta Comissão  libera todas essas expressões. 

CO mantém o texto original e acrescenta: “especialmente a utilização das expressões “popular”, “do povo”, 

“pop’, “da família”, “do trabalhador” ou qualquer outra que denigra a profissão.  

XII - expor ao público leigo artifícios de propaganda, com o intuito de granjear clientela, 

especialmente a utilização de imagens e/ou expressões antes, durante e depois, relativas a 

procedimentos odontológicos. CO mantém 

O NE sugere a supressão do inciso por está contemplado no inciso I deste Artigo. 



PROPOSTAS AO ART. 44 - Nordeste 

                                   DO ANÚNCIO, DA PROPAGANDA E DA PUBLICIDADE - Cont. 

Art. 44 - Constitui infração ética 

XIV - realizar a divulgação e oferecer serviços odontológicos com finalidade mercantil e de 

aliciamento de pacientes, através de cartão de descontos, caderno de descontos, mala direta 

via internet, sites promocionais ou de compras coletivas, telemarketing ativo à população em 

geral, stands promocionais, caixa de som portáteis ou em veículos automotores, plaqueteiros 

entre outros meios que caracterizem concorrência desleal e desvalorização da profissão.  

Invoca o Art. 42 do CEO que preceitua que os anúncios, a propaganda e a publicidade poderão 

ser feitos em qualquer meio de comunicação, desde que obedecidos os preceitos deste Código. CO propõe 

mudança no Art. 42. 

Lei  4.680/65 da publicidade: os meios de comunicação visual e auditiva devem ser reconhecidos 

pelas entidades e órgãos de classe. 

Esta Comissão entende que podem ser permitidos a mala direta postal ou digital (SMS e e-mail), o 

telemarketing, o cavalete, (o panfleto/folder, as redes sociais, o outdoor, muro e o patrocínio) 

quando forem somente de caráter indicativo do profissional ou do estabelecimento odontológico. 

E  proibidos os sites promocionais, compras coletivas, cartão de descontos, caderno de descontos, 

stands promocionais (exceto em eventos exclusivos para profissionais de odontologia) ou de compras 

coletivas (e autorretratos - selfies) por caracterizarem concorrência desleal e caixas de som portáteis ou em 

veículos, plaqueteiros, (parceria com outras atividades profissionais ou comerciais e animadores comerciais) 

por desvalorizarem a profissão. CO concorda 



PROPOSTAS AO ART. 44 - Comissão 

                                   DO ANÚNCIO, DA PROPAGANDA E DA PUBLICIDADE - Cont. 

 

Art. 44 - Constitui infração ética: 

Esta Comissão sugere novo inciso: A divulgação das expressões “preço ao seu alcance”, “preço 

justo”, “preço em conta”, ”condições acessíveis”, “condições especiais”, “pague somente a 

manutenção ”,“ avaliação ou consulta sem compromisso”, “não perca a oportunidade”, 

“festivais”, “combo”, “pacote”, consulta inclusa e de datas especiais como natal, dia dos 

namorados, festas juninas, carnaval, ano novo, dia D, black friday e aniversário do 

estabelecimento”, e tudo que induza preços mais baixos e facilidade de pagamento para granjear 

pacientes. CO acrescenta e concorda 



PROPOSTA AO ART. 45 - Nordeste 

                                 DO ANÚNCIO, DA PROPAGANDA E DA PUBLICIDADE  

 

Art. 45 - Pela publicidade e propaganda em desacordo com as normas estabelecidas neste 

Código respondem solidariamente os proprietários, responsável técnico e demais profissional 

(profissionais) que tenham concorrido na infração, na medida de sua culpabilidade. 



PROPOSTA AO ART. 47 - Nordeste 

                                               DA ENTREVISTA (E PALESTRAS PÚBLICAS) 

 

Art. 47 - O profissional inscrito poderá utilizar-se de meios de comunicação para conceder 

entrevistas ou palestras públicas sobre assuntos odontológicos de sua atribuição, com finalidade 

de esclarecimento e educação no interesse da coletividade, sem que haja autopromoção ou 

sensacionalismo, preservando sempre o decoro da profissão, sendo vedado anunciar, 

(verbalmente ou por imagem) (sugestão do CO: verbal ou visualmente), neste ato, seu endereço 

profissional, endereço eletrônico e telefone (o nome do estabelecimento odontológico). 



PROPOSTA AO ART. 50 - Norte   

                                                        DA PESQUISA CIENTÍFICA 

 

Art. 50 - Constitui infração ética: 

I - desatender (não observar) às normas do órgão competente e à legislação sobre pesquisa 

em saúde; (concorda com a nova redação) 

III - desrespeitar as limitações legais da profissão nos casos de experiência in anima nobili  

(em seres humanos);  



PROPOSTA AO ART. 52 - Nordeste 

Art. 52 - Salvo nos casos de manifesta gravidade e que exijam aplicação imediata de penalidade 

mais grave, a imposição das penas obedecerá à gradação do artigo anterior. 

Sugere diminuir o fator discricionário do julgador. Centro-Oeste discorda por considerar de extrema 

importância que os julgadores tenham o poder de definir caso a caso o que é ou não de manifesta gravidade 

Esta Comissão sugere novo parágrafo - A gradação das penas será aplicada para a mesma infração. CO 

discorda 

                                                       DAS PENAS E SUAS APLICAÇÕES 

Art. 51 - Os preceitos deste Código são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o 

infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, ainda que de forma 

indireta ou omissa, às seguintes penas previstas no artigo 18 da Lei 4.324, de 14 de abril de 1964: 

I - advertência confidencial, em aviso reservado; 

II - censura confidencial, em aviso reservado; 

III - censura pública, em publicação oficial; 

IV - suspensão do exercício profissional até 30 dias; e; 

V - cassação do exercício profissional as referendum do Conselho Federal. 

No PL 3.690/2012 (Art.18) foi suprimida a pena de  de “advertência confidencial, em aviso 

reservado” por já existir a figura de “censura confidencial, em aviso reservado”. E mais, o 

aumento da suspensão do exercício profissional até 180 dias. 



PROPOSTAS AO ART. 53 - N e NE 

                                                    DAS PENAS E SUAS APLICAÇÕES 

 

Art. 53 - Considera-se de manifesta gravidade, principalmente:  

II - acobertar ou ensejar (ou acumpliciar) o exercício ilegal ou irregular das profissões 

(regulamentadas na Odontologia);   

III - exercer, após ter sido alertado (notificado pelo Conselho), atividade odontológica em 

pessoa jurídica  ilegal, irregular e inidônea; 

XII - ofertar serviços odontológicos em sites de compras coletivas ou similares. 

 O N sugere nova redação do inciso XII: Fazer publicidade irregular em sites de compras 

coletivas, mídias eletrônicas, telefonia móvel, redes sociais ou similares. 

CO Concorda 



PROPOSTA AO ART. 57 - Norte 

                                                       DAS PENAS E SUAS APLICAÇÕES 

 

Art. 57 - Além das penas disciplinares previstas, também poderá ser (será) aplicada pena 

pecuniária a ser fixada pelo Conselho Regional, arbitrada entre 1 e 25 vezes o valor da anuidade, 

Esta Comissão sugere acrescentar “nos casos de manifesta gravidade ou no caso de 

reincidência” 

Sugere ainda novo artigo: Os Conselhos Regionais de Odontologia podem, após a notificação 

do profissional ou do estabelecimento e antes de instaurar o processo ético, firmar Termo de 

Ajustamento de Conduta - TAC, em audiência preliminar, desde que o fiscalizado não seja 

reincidente.  (CO discorda do trecho referente à reincidência, devendo cada Regional  

normatizar a aplicação do TAC e TC - Termo de Composição). 

E mais, transformar este artigo 57 em parágrafo do Art. 51 a fim de penas disciplinares e 

pecuniárias fiquem juntas, transformando os parágrafos 1o e 2o em incisos. 

 

§1º - O aumento da pena pecuniária deve ser proporcional à gravidade da infração. 

Sugere nova redação:  O valor da pena pecuniária a ser imposta deverá ser proporcional 

à gravidade da infração, existência de causa de manifesta gravidade e de causa agravante. 



PROPOSTAS AO ART. 58 - Nordeste 

                                                                      DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 58 - O profissional condenado por infração ética à pena disciplinar combinada com multa 
pecuniária, também poderá ser objeto de reabilitação, na forma prevista no Código de Processo 
Ético Odontológico. 
Esta Comissão sugere nova redação: O profissional condenado por infração ética à pena  
disciplinar, combinada ou não com pena pecuniária, deverá requerer a reabilitação, após 
decurso de tempo determinado no Código de Processo Ético Odontológico, para recuperar o 
exercício de todos os direitos atingidos pela condenação. 
 
Esta Comissão sugere novo artigo: No caso da infração ética ter sido cometida em jurisdição 
onde o profissional não possua inscrição, a notificação será formalizada pelo Conselho Regional 
onde ocorreu o fato  e, caso necessário, enviará denúncia ao Conselho Regional de inscrição do 
profissional. (Conforme o Art. 17 da Lei 4.324/64: o poder disciplinar de aplicar penalidades 
aos profissionais compete ao Conselho Regional em que estavam inscritos  ao tempo do fato 
punível). 
 
Esta Comissão sugere novo artigo: Cada Regional decidirá se as Audiências de Conciliação e 
Instrução e os Julgamentos de Processo Ético podem ou não  ser realizados fora da Sede do 
Conselho, em razão da despesa de deslocamento da Comissão de Ética ou Câmara de Instrução e 
do Plenário, além do procurador jurídico e, às vezes, do fiscal (denunciante) e pela dificuldade de 
criar Câmara de Instrução nas cidades com Delegacias. 
Resolução própria do CRO ou no Código de Processo Ético?   



PROPOSTA AOS ART. 10,11,14,49 e 50 - Comissão 

                                                        DA PESQUISA CIENTÍFICA 

A pesquisa científica consiste em um processo metódico de investigação, com procedimentos em 

humano ou animal para encontrar resposta a um problema. 

                                                       DA PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA 

A publicação científica decorre da investigação ou pesquisa científica, tornando os resultados 

acessíveis ao meio acadêmico, aos profissionais e/ou à sociedade. 

                                              DAS AUDITORIAS E PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS 

A auditoria  consiste num exame cuidadoso e sistemático das atividades desenvolvidas em 

determinada empresa e a perícia uma análise técnica de uma situação, fato ou estado, realizada 

por um especialista.                                         DO RELACIONAMENTO COM O PACIENTE  

No relacionamento profissional/paciente serão mantidos o respeito, a cordialidade, a atenção, 

além do acesso a toda informação e documentação e a proteção do consumidor. 

                                                        DO SIGILO PROFISSIONAL 
O sigilo profissional compreende a guarda inviolável das informações que tiver acesso ou vir a 
tomar conhecimento, inclusive de assuntos pessoais, de seus pacientes, resguardados os  
casos legais de justa causa. 

Esta Comissão sugere incluir, como acontece nos outros artigos, logo após o título do Capítulo ou 
da Seção, alguma introdução sobre o assunto a fim de não iniciar logo com “Constitui infração". 

                                                     DOS HONORARÁRIOS PROFISSIONAIS 
É a remuneração que recebe um profissional liberal pelo seu trabalho. 
 





PROPOSTAS AO ART. 90 - Comissão 

                                                    DOS DEVERES FUNDAMENTAIS - Cont. 

Esta Comissão sugere distinguir os deveres fundamentais que sua violação caracteriza infração 

ética daqueles que não caracteriza infração. 

Art. 9º - Constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética: 

III - zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom 

conceito da profissão; 

IV - assegurar as condições adequadas para o desempenho ético-profissional em função de 

direção ou responsável técnico; 

V - exercer a profissão mantendo comportamento digno: 

VII - zelar pela saúde e pela dignidade do paciente; 

VIII - resguardar o sigilo profissional; 

IX - promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, 

independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado; 

X - elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, incluindo os 

prontuários digitais; 

XII - propugnar pela harmonia na classe; 



PROPOSTAS AO ART. 90 - Comissão 

                                                    DOS DEVERES FUNDAMENTAIS - Cont. 

Esta Comissão sugere distinguir os deveres fundamentais que sua violação caracteriza infração 

ética daqueles que não caracteriza infração. 

Art. 9º - Constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética: 

XIII - abster-se da prática de atos que impliquem mercantilização da Odontologia ou sua má 

conceituação; 

XIV - assumir responsabilidade pelos atos praticados, ainda que estes tenham sido solicitados ou 

consentidos pelo paciente ou seu responsável;  

XV - resguardar sempre a privacidade do paciente; 

XVI - não manter vínculo com entidade, empresa ou outros desígnios que  os caracterizem como 

empregado, credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em situação ilegal, 

irregular ou inidônea; 

XVII - comunicar aos Conselhos Regionais sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal da 

Odontologia e que sejam de seu conhecimento; e 

XIX - registrar os procedimentos técnico-laboratoriais efetuados, mantendo-os em arquivo 

próprio, quando técnico em prótese dentária. 

 

 


