O “pode” e o

“não pode” da

publicidade
em Odontologia

Apresentação

Essa cartilha foi desenvolvida pensando em você,
cirurgião-dentista, estudante recém-formado e até
aquele publicitário responsável pelas mídias socias do
consultório/clínica, com o objetivo de orientar
didaticamente sobre as principais publicidades
realizadas dentro da Odontologia, de modo a evitar
possíveis notificações do Conselho em virtude de
irregularidades.
Tenha uma boa leitura!

O assunto mais frequente dentre as
irregularidades presente nas denúncias
feitas junto ao Conselho Regional de
Odontologia do DF é a PUBLICIDADE
IRREGULAR – conheça as principais
orientações para se manter dentro
das regras e não ter dor de cabeça
com a Fiscalização
A Odontologia se mostra cada dia mais
competitiva, graças ao crescente número
de profissionais que se formam a cada
semestre nas inúmeras instituições de
ensino do país, e “ser e fazer diferente” na
área vem sendo cada dia mais difícil.
Apesar de o mercado ser extenso, cada
um quer seu lugar ao sol. Não basta
somente ter noções técnicas, horas de
prática clínica e vários cursos no currículo,
é preciso saber a melhor e mais correta
forma de divulgar os seus serviços.
Os canais para estreitamento da relação
com o público são inúmeros: vão desde o
cartão de visita, passando pelos folders,
jornais, placas, até as redes sociais. É fato
que cada canal atinge um público em
especial, mas todos têm o mesmo objetivo
e são veículos de comunicação permitidos,
portanto, devem seguir fielmente o que
está na Lei 5.081/64, que regulamenta a
profissão de Cirurgião - Dentista, no
Código de Ética Odontológica, aprovado

pela Resolução CFO nº 118/2012, e
no Código de Defesa do Consumidor.
Essas legislações são válidas para
todos que exercem a Odontologia,
mesmo que indiretamente, como as
operadoras de planos de saúde, por
exemplo.
O profissional precisa ter em mente
que é responsável por tudo aquilo que
divulgar, cabendo a ele penalidades
éticas, civis e criminais no caso de
cometimento de irregularidades. E isso
é mais abrangente, no caso de uma
clínica odontológica, registrada como
pessoa jurídica (entidade prestadora
de assistência odontológica – EPAO),
respondem solidariamente, pelas
infrações cometidas, os proprietários,
o responsável técnico e demais
profissionais que tenham concorrido
na infração, na medida de sua
culpabilidade.

As penalidades vão desde uma advertência confidencial até a cassação do registro
profissional. É mais fácil o profissional andar na linha a ter dor de cabeça por ter sido
denunciado ou por ter tido uma irregularidade constatada numa visita da fiscalização
ao seu estabelecimento!
Foi pensando no crescente número de denúncias referente a publicidades
irregulares e na missão de fiscalizar o exercício da Odontologia no DF, zelando pelo
seu desempenho ético e profissional, como também pelo prestígio e bom conceito
da profissão e dos que a exercem legalmente, que o Conselho Regional de
Odontologia do Distrito Federal elaborou essa cartilha educativa, objetivando
esclarecer os principais pontos do Código de Ética Odontológica relacionados à
publicidade, de maneira simples e didática, a todos os profissionais, com a finalidade
de reduzir o índice de infrações éticas.

Descubra como divulgar os serviços de sua clínica ou
consultório odontológico dentro do que é previsto no
Código de Ética e nas legislações pertinentes da categoria
O Dr. João está montando seu consultório odontológico e precisa
providenciar material gráfico para o atendimento (cartão de visita,
receituário e a placa do consultório). Quais as informações que devem
constar nesse material???
Receituário e cartão de visita (pessoa física): o nome completo do profissional,
a categoria, a inscrição no CRO-DF, o endereço e o telefone.

Placa informativa na fachada do consultório: o nome, a categoria e a inscrição
no CRO-DF. Podem ser citadas as áreas de atuação, procedimentos e técnicas
de tratamento, porém, quando o profissional não possuir a especialidade
registrada junto ao CRO-DF, a expressão Clínico Geral deverá vir antes dessas
informações. Essa informação sobre a divulgação da especialidade vale para
todo tipo de publicidade, hein!
Ah, e lembrando que a divulgação de pessoa física é denominada de
“Consultório Odontológico”, sem utilização de nome fantasia, conforme previsto
no Código de Ética Odontológica e Instrução Normativa nº 3, de 2014, da
Vigilância Sanitária do DF. Código de Ética, arts. 24 e 43 caput

Exemplos:
Cartão de visita (pessoa física)

(frente)

Fachada do consultório

(verso)

O caso do Dr. Pedro e o Dr. Gustavo parece ser um pouco
diferente. Eles resolveram juntos abrir uma empresa para
atuarem como uma clínica odontológica (pessoa jurídica).
Eles precisam incluir algo diferente em seu material gráfico
da clínica?!

Isso
pode?

Acho que
sim!

SIM! Alguns detalhes devem ser acrescentados no cartão de
visitas, além do nome do profissional e nome/logomarca da
clínica, devem constar ainda a sua inscrição no CRO-DF
(registro EPAO), o nome do responsável técnico e a
inscrição no CRO-DF do profissional. Essas informações
podem até estar em tamanho menor, mas devem estar
presentes e também devem estar expressas na
placa da divulgação na fachada da clínica.
Código de Ética, arts. 24, 33 e 43 caput

Como é muito antenada, a Dra. Flávia quer divulgar seu
trabalho nas redes sociais e numa página da internet.
Quais os cuidados adicionais que ela precisa ter para
“andar na linha” nas suas divulgações?

Ela não pode esquecer que, como no material gráfico, toda
publicidade em redes sociais ou páginas na web, deve
apresentar o número da sua inscrição no CRO-DF, o termo
“Clínico Geral”, precedente da sua área de atuação/
especialidade (e caso não tenha especialidade registrada no
CRO-DF, ela não pode se intitular especialista).
Código de Ética, arts. 24 e 43 caput

As coisas mudaram e a Dra. Ana resolveu
expandir seus negócios, fazendo uma parceria
com a Dra. Clara e a Dra. Fernanda, inaugurando
uma rede de clínicas (pessoa jurídica) e logo
resolveram atualizar as suas redes sociais!
Muda alguma coisa no que deve ser explícito na
internet?

A mesma regra para a papelaria é válida aqui:
citar o responsável técnico, com o devido
número de registro no Conselho, e o número de
registro da clínica (EPAO), mesmo que seja com
letras reduzidas, no cabeçalho ou rodapé da
página. Ahhh, e se forem divulgar as
especialidades ali atendidas, devem se atentar
que só podem ser arroladas especialidades que
sejam reconhecidas pelo Conselho Federal de
Odontologia. Caso tenha alguma habilitação ou
realize procedimentos inerentes à especialidade,
o ideal é utilizar o termo ÁREAS DE ATUAÇÃO
para listar os procedimentos e tratamentos que
serão realizados ali.
Código de Ética, arts. 24, 32 (inc. III e IV), 33 e 43 caput

Website Pessoa Física

Website Pessoa
Jurídica

Resumindo... deve ser SEMPRE
mencionado em QUALQUER
publicidade:
NO CASO DE PESSOA FíSICA:

- Nome do profissional
- Número de inscrição
do profissional no CRO-DF
- Nome representativo
da profissão
NO CASO DE PESSOA JURÍDICA:
•
•
•
•

Nome da empresa
Número de inscrição da empresa no CRO-DF (registro EPAO)
Nome do responsável técnico
Número de inscrição no CRO-DF do responsável técnico

Um lembrete: a
denominação
ESPECIALISTA é só
para quem tem a
especialidade
registrada no
Conselho hein!

A Coordenação de Fiscalização recebeu por meio dos canais de
comunicação do CRO-DF vários panfletos para avaliação de
publicidade. Todos continham irregularidades. Olhem só!

Lei 5.081/66: art. 7º, alínea “a”, “g”, Código de Ética: art. 9 (inc.XIII), art. 13 (inci.III), art. 20 (inc. VIII), art. 32 (inc.V), art. 44 (inc. I, VII, IX, X, XIV)

Na Odontologia, tudo que implicar a
comercialização e mercantilização da profissão
não é permitido. Portanto, ficam contemplados
nessas proibições: as divulgações de valores; as
condições e formas de pagamento (inclusive as
bandeiras de cartões de crédito); os valepresentes;
o
anúncio
de
descontos;
sorteios e até mesmo os cartões de descontos
(aqueles que parecem planos odontológicos na
maneira de atuar, mas não o são, por não serem
regulamentados pela ANS).
É importante lembrar que termos incorretos, como
por exemplo, “dentaduras” não podem ser utilizados em
substituição ao termo “prótese dentária total” e, é claro, toda informação básica para a
divulgação deve estar ali presente (nº de CRO-DF do profissional e nº de EPAO e nome
e número do registro do responsável técnico no caso de pessoa jurídica).
O Dr. Lucas procura documentar sempre os casos
clínicos de seus pacientes, com registros
fotográficos e radiográficos. É possível utilizar
essas imagens de antes e depois em seu material
de divulgação?
Atualmente isso é permitido sim, DESDE QUE alguns requisitos
previstos na Resolução 196/2019 do CFO sejam cumpridos.
A legislação permite que sejam divulgadas imagens de diagnósticos
e de conclusão do tratamento odontológico - “antes e depois” –
quando essa divulgação for feita pelo profissional que executou o
tratamento e com autorização prévia do paciente mediante termo de
consentimento. Nada de sair publicando por aí fotos bonitas e de pacientes
satisfeitos, se eles não autorizarem o uso das imagens!
Sobre essa situação é importante esclarecer ainda que vídeos exibindo o curso do tratamento ou a
realização do tratamento são proibidos, exceto em publicações científicas. Aaaaaah, e em todas as
publicações de imagens e/ou vídeos deverão constar o nome do profissional e o seu número de inscrição,
não sendo permitida a divulgação de casos clínicos de autoria de terceiros.
Selfies de cirurgiões-dentistas, acompanhados de pacientes ou não, também estão liberados,
desde que, no caso dos pacientes, estejam autorizados pelo paciente ou responsável legal. Não são
permitidas imagens que identifiquem equipamentos, instrumentais, materiais e tecidos biológicos.
Art. 2º, §1º. Continua proibido o uso de expressões escritas ou faladas que possam caracterizar o
sensacionalismo, a autopromoção, a concorrência desleal, a mercantilização da Odontologia ou a
promessa de resultado.
Resolução CFO 196/2019

Para não esquecer...
O QUE NÃO DEVE SER FEITO NA DIVULGAÇÃO:

•
Publicidade enganosa, abusiva, falsa, irregular, ilícita ou imoral.
•
Uso de imagens e expressões “antes e depois”, em desacordo com a
Resolução CFO 196/2019.
•
Anúncio de preços, gratuidades, modalidades de pagamento ou outras
formas que impliquem na comercialização da Odontologia.
•
Anúncio de títulos, qualificações e especialidades que não possua ou
que não sejam registradas no Conselho Federal de Odontologia.
•
Aliciamento de pacientes com atos que caracterizem concorrência
desleal ou aviltamento da profissão.
•
Oferecimento de trabalhos odontológicos: gratuitos ou como prêmio em
concursos, por meio de cartões ou cadernos de descontos; mala direta via
internet; sites promocionais, de compras coletivas; por telemarketing ativo;
stands promocionais; caixas ou veículos de som; por intermédio de
plaqueteiros.
•
Oferecimento de consulta, diagnóstico, prescrição de tratamento ou
divulgação de resultados clínicos.
•
Exposição de técnicas, terapias ou áreas de atuação sem
comprovações científicas.

Apesar de a grande maioria das denúncias se
pautarem da irregularidade de publicidade, é
interessante ficar de olho nessas DICAS também!

o profissional
que trabalha
em estados diferentes, por
exemplo DF e GO, precisam
estar inscritos, nesse caso, nos
2 Conselhos? Em um deles o
profissional solicita a sua
inscrição principal e no outro a
secundária. Isso é necessário
para que seu registro
profissional esteja ativo e
regular em ambas as
jurisdições.

o responsável por apurar as
denúncias de falta de
biossegurança é a Vigilância
Sanitária? Quando recebemos
uma denúncia desse teor, a
clínica é visitada e, verificada a
irregularidade, a Vigilância é
oficiada para que tome
providências junto ao
estabelecimento.

concordar com que um
profissional trabalhe em sua
clínica sem registro profissional
é acobertamento do exercício
ilegal/ irregular da profissão?
Isso mesmo!
Não é só o profissional que é
autuado pela irregularidade; o
dono do estabelecimento
também é.

VOCÊ
SABIA
QUE...
o CRO-DF não tem
responsabilidade sobre a
regulamentação dos planos
odontológicos? Isso é feito pela
Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS. Nosso
controle é somente sobre o
registro de tais entidades. Para
esclarecimentos, o contato da
ANS é
0800 701 9656

estudantes, auxiliares
ou técnicos em saúde bucal
realizando atividades próprias
da profissão de CirurgiãoDentista também configura
exercício ilegal da profissão?
Lembrando que é caracterizado
crime pelo Código Penal
Brasileiro, art. 282. Não é
permitido nem trocar uma
borrachinha
ortodôntica ,viu!

estágios “extramuros”
só são permitidos em
clínicas/ hospitais onde
há vinculação com a
instituição de ensino do
aluno e com supervisão
de um docente.

E como o CRO-DF fica sabendo dessas irregularidades?

Quero fazer uma denúncia!

Em que
podemos
te ajudar?

As irregularidades constatadas são frutos de denúncias comumente anônimas (denúncias de
propaganda irregular de serviços odontológicos e exercício ilegal da profissão podem ser
anônimas), vindas de outros profissionais, pacientes e até pessoas sem vínculo com o
denunciado, encaminhadas ao Conselho por meio dos mais diversos canais para essa
finalidade:
- Site oficial do Conselho (www.cro-df.org.br), por meio do link “Contato”;
- E-mail (fiscalizacao@cro-df.org.br);

- Whatsapp (99909-6075 – Coordenação de Fiscalização);
- Telefone (3035-1888 – solicitar a opção Fiscalização);
- Presencialmente, na sede ou da Delegacia de Taguatinga.
É importante esclarecer que não basta informar o nome do profissional na hora de denunciar.
É necessário que a denúncia seja embasada com argumentos, imagens ou fatos que
justifiquem a apuração.
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O Dr. Fábio constatou uma irregularidade cometida por um
colega de profissão, como proceder para denunciar?
Denunciar não é somente acabar com uma concorrência desleal,
mas sim manter o zelo pela classe, pela segurança do paciente, e
para se trabalhar de acordo com o Código de Ética, valorizando a
profissão perante a sociedade como um todo. É uma colaboração
vista com bons olhos!
Como dito anteriormente, as denúncias devem estar bem
embasadas, com informações completas sobre o profissional que
infringiu as regras, tais como: nome do profissional; CRO; dados da
clínica (nome; endereço; telefone do local onde ocorreu a
irregularidade); prints de conversas; imagens; áudios ou vídeos de
divulgações em páginas da internet; redes sociais; bem com a
descrição da irregularidade cometida... tudo com o objetivo de
agregar valor à denúncia realizada e direcionar melhor o trabalho da
fiscalização. Quanto mais “provas” melhor. É importante ressaltar
que, nas denúncias ditas sigilosas, a identificação do denunciante
será preservada em todo o processo, entretanto, o denunciante não
pode acompanhar o andamento, o expediente de fiscalização e
eventual processo ético, pois tramitam em sigilo. Caso o denunciante
queira fazê-lo formalmente, ele deverá realizar o download e
preencher o formulário disponível no site do CRO-DF (link Contato),
encaminhá-lo por e-mail (deve ser escaneado assinado) ou
protocolá-lo presencialmente no Conselho.

Um paciente quer denunciar um profissional sobre um
trabalho realizado que não ficou a contento. Como é o
procedimento?
Nesse caso, não é possível realizar uma denúncia anônima!
Deve ser preenchido um formulário de denúncia formal,
disponível no próprio site do Conselho, no link Contato e
clicando em Denúncia Formal, onde há identificação do
denunciante, o relato de todos os fatos e orientando quais os
documentos necessários para embasar a denúncia. Daí é só
protocolar presencialmente em uma das unidades do CRODF ou encaminhar o material por e-mail, desde que esteja
assinado, para que se inicie a apuração do fato.

E o que acontece quando alguém é denunciado?
Se a denúncia não contiver os elementos necessários à formação
de convicção preliminar sobre a existência de infração, ou se o fato
narrado nela não constituir infração ética, a denúncia será
arquivada.
Se após a apuração preliminar dos fatos existirem indícios do
cometimento de infração por parte do denunciado, o CRO-DF
poderá:
Nos casos de infrações leves, em que os denunciados sejam primários, ou seja, que não possuam
condenação ética, propor a realização de Termo de Ajuste de Conduta (TAC), em que o profissional se
compromete a cessar a irregularidade, reparar os danos cometidos e a não reincidir na prática de
novas infrações éticas, sob pena de abertura de processo ético e pagamento de multa pelo
descumprimento do acordo.
Não sendo possível a realização do TAC, o CRO-DF abrirá processo ético para a apuração dos fatos,
garantindo ao denunciado o direito ao contraditório e a ampla defesa. Após a instrução do processo, o
Plenário do CRO-DF poderá: absolver o denunciado, caso não fique comprovado que ele cometeu
infração ética, ou condenar o denunciado nas penas abaixo relacionadas, caso reste comprovado nos
autos que ele cometeu infração ética. As penas são:

• Advertência confidencial, em aviso reservado.
• Censura confidencial, em aviso reservado.
• Censura pública, em publicação oficial.
• Suspensão do exercício profissional por até 30 (trinta) dias.
• Cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal.
• Multa entre 1 (uma) e 25 (vinte e cinco) vezes o valor da anuidade, cumulada com as penas disciplinares
acima;
• Em caso de reincidência, a pena de multa poderá ser aplicada em dobro.

Sabiam que o CRO-DF dispõe de uma
Procuradoria Jurídica, que pode orientar na
relação profissional-paciente e no que diz
respeito a esclarecimentos sobre as legislações
pertinentes e a conduta ética dentro da
Odontologia?!

A Coordenação de Fiscalização do CRO-DF
elabora pareceres relativos à avaliação de
qualquer publicidade para que o material
divulgado fique de acordo com o previsto
dentro das legislações vigentes. Usufrua
dessa facilidade:
-

não custa nada;
não demora (temos até 72
horas para encaminhar o
parecer ao profissional);
e você fica dentro das
regras.

Ainda restou alguma dúvida? Entre em
contato conosco por meio dos números
(61) 3035-1888 ou (61) 99909-6075 ou por
meio do e-mail: fiscalizacao@cro-df.org.br
ConselhoRegionaldeOdontologiaDF

@cro_df
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