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A Cartilha de Publicidade na Odontologia foi elaborada com o intuito de orientar,
esclarecer e preparar os cirurgiões-dentistas, quanto às boas práticas relativas a
publicidade e propaganda.
Sob esse aspecto, por mais que a publicidade represente a tônica da propagação de
sua imagem profissional, e o cirurgião-dentista tenha legitimidade de uso; é preciso
entender que dentro da Odontologia há limites normativos e éticos à sua aplicação,
conforme são descritos neste material de consulta a ser disponibilizado para os
nossos inscritos. 

Introdução

CARTILHA DE PUBLICIDADE NA ODONTOLOGIA

"A Cartilha de Publicidade na Odontologia é um informativo em prol da ética odontológica para
toda a categoria.
Nós que fazemos o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas - CRO-AL, preocupados com
a importância da mesma, condensamos e imprimimos para que todos os profissionais sigam suas
orientações, evitando assim complicações administrativas legais. 
Que nossos cirurgiões-dentistas façam bom uso deste instrumento didático e que seja de muita
utilidade no seu dia a dia. "

AL-CD  1448 Carlos Alberto de Macedo - Conselheiro Presidente do CRO-AL

 

"A Odontologia é uma profissão da área da saúde que se exerce em benefício do ser humano,
coletividade e meio ambiente. Fundado na relação personalíssima entre paciente/profissional, o
Código de Ética Odontológica é de observância obrigatória a todos os inscritos, não cabendo
alegação de ignorância ou má compreensão. 
Ademais, o exercício ético da profissão é garantia fundamental do cidadão, enquanto sujeito de
direitos fundamentais, sendo dever do profissional exercer a profissão sempre na esteira da ética
e do comportamento digno. 
Destarte, o CRO-AL disponibiliza a Cartilha de Publicidade na Odontologia e se coloca à
disposição de todos os inscritos e da sociedade, visando salvaguardar o bom conceito da
profissão e saúde e dignidade do paciente."

AL-CD  3434 Raul Messias Lessa - Conselheiro Secretário do CRO-AL

 



O Código de Ética Odontológica - CEO é o
documento oficial que regula os direitos e deveres do
cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares,
e pessoas jurídicas que exercem atividades na área
da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com
a obrigação de inscrição nos Conselhos de
Odontologia, segundo suas atribuições específicas.

De suma importância é o conhecimento adequado do
Código de Ética Odontológica, pois vai proporcionar
ao Cirurgião-Dentista o entendimento de como é
extremamente benéfico o exercício profissional
alinhado aos preceitos éticos, resguardando-o, dessa
forma, de se envolver em questões jurídicas e
sociais.

Sob esse aspecto, nesta cartilha estão pontuadas as
diretrizes claras que vão direcionar as ações do
profissional da Odontologia em relação a publicidade
e propaganda; além de dispor sobre a melhor e mais
correta forma de divulgar os seus serviços nos
veículos de comunicação permitidos, seguindo
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, nas Resoluções
196/2019 e 230/2020 e no Código de Defesa do
Consumidor. 

Os estabelecimentos odontológicos devem obedecer
aos preceitos do Código de Ética Odontológica –
CEO RES CFO-118/212 em seu Capítulo XVI, Arts.
41 ao 46 e das Resoluções expedidas pelo CFO.
Salientando que as regras de publicidade, se
estendem a qualquer veículo de comunicação (TV,
rádio, internet, jornal, revista, mídia impressa, mala
direta etc) referentes à propaganda em todos os
estabelecimentos odontológicos: 
- consultórios
- laboratórios; 
 - clínicas.

.

O Código de Ética
Odontológica - CEO,
foi aprovado pela
Resolução Nº 118/2012   
e baseia-se num
conjunto de normas
específicas,
constituído por
direitos e obrigações
aplicáveis aos
cirurgiões-dentistas,
profissionais técnicos
e auxiliares e de
pessoas jurídicas que
exerçam atividades na
área da Odontologia.

Especificidades do
Código de Ética

Odontológica - CEO 
 RES CFO-118/2012

CARTILHA DE PUBLICIDADE NA ODONTOLOGIA



CARTILHA DE PUBLICIDADE NA ODONTOLOGIA

PROIBIDO 

Micro pigmentação de sobrancelhas 
e lábios

Art. 2º. Fica vedado também ao cirurgião-dentista a realização de publicidade e
propaganda de procedimentos não odontológicos e alheios à formação superior em
Odontologia, a exemplo de:

RESOLUÇÃO 196/2019

Autorretratos (selfies)
mediante assinatura do
Termo de
Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE

Imagens relativas ao
diagnóstico e ao
resultado final de
tratamentos
odontológicos

Fotos no estilo
“antes/depois”

Imagens ou vídeos de:
bastidores, ambiente
clínico, procedimentos,
tratamentos

Divulgação de imagens e
vídeos com conteúdo
relativo ao transcurso/ou
à realização dos
procedimentos

Imagens de diagnóstico e
da conclusão de
procedimento por pessoas
jurídicas, as clínicas

Resoluções CFO
O Conselho Federal de Odontologia - CFO publicou, em
29 de janeiro de 2019, a Resolução nº 196/2019, que
“Autoriza a divulgação de autorretratos (selfies) e de
imagens relativas ao diagnóstico e ao resultado final de
tratamentos odontológicos, e dá outras providências”

Em 2020 foi publicada em 14 de agosto de 2020, a
Resolução nº 230/2020, a qual regulamenta o artigo 3º,
da Resolução CFO-198/2019, restringindo ao cirurgião-
dentista a realização de publicidade e propaganda de
procedimentos não odontológicos e alheios à formação
superior em Odontologia

PERMITIDO A DIVULGAÇÃO

Imagens de:
equipamentos,
instrumentais,
materiais e tecidos
biológicos

RESOLUÇÃO 230/2020

Maquiagem definitiva

Design de sobrancelhas

Remoção de tatuagens faciais e de
pescoço

Rejuvenescimento de colo e mãos

Tratamento de calvície e outras aplicações capilares



CARTILHA DE PUBLICIDADE NA ODONTOLOGIA

Nome(s) do(s) Profissional(is), acompanhado do termo Cirurgião-Dentista ou
especialidade desde que inscrita no CRO, com os respectivos números de inscrição no
CROAL;
Termo Consultório Odontológico, caso queira usar um nome de fantasia e/ou logotipo

Consultório 
Odontológico

Empresas
Prestadoras de

Assistência  
Odontológicas

EPAO's

Nome fantasia e nº de inscrição da Pessoa Jurídica no CRO-AL, acompanhado da sigla
(EPAO);
Nome do Responsável Técnico, nº do CRO, acompanhado da sigla RT

Enquadram-se como EPAO's:
Clínicas-Policlínicas-Cooperativas-Planos de assistência à saúde-Convênios de qualquer forma-
Credenciamentos-Administradoras-Intermediadoras-Seguradoras de saúde- Quaisquer outras
entidades

Itens obrigatórios

Informações que devem constar nos materiais
gráficos para divulgação e/ou atendimento e na placa
informativa da fachada

Toda  comunicação e a divulgação em Odontologia, devem se enquadrar 
dentro do que é previsto no Código de Ética e nas legislações vigentes, quanto aos itens:
Obrigatórios - Facultativos e Não permitidos

FACHADA EXTERNA

Técnicas de tratamento ou procedimentos; 
Nomes dos Convênios e/ou Credenciamentos;
Ícones de Redes Sociais;
Logomarca e/ou logotipo

Itens facultativos
 Bandeiras de cartão de crédito;
 Divulgação de valores dos procedimentos;
Palavras: 

   “popular” , “oferta” , “grátis”, “descontos”,"promoção” e
    outras que caracterizem concorrência desleal ou aviltamento
    da profissão;

Itens Não Permitidos

ANÚNCIO DE ESPECIALIDADES E HABILITAÇÕES 
Divulgar somente se o profissional efetivou o registro como especialista
no Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CRO-AL);
 Se registrado, anuncia-se especialista: (endodontista, ortodontista,
implantodontista, etc.);
 Caso não tenha interesse em registrar ou não a possua, anuncia-se a
área de atuação: (endodontia, ortodontia, implantodontia, etc.)
 Títulos de: Mestrado ou Doutorado.

O que pode ser feito na  publicidade e
propaganda odontológica?



CARTILHA DE PUBLICIDADE NA ODONTOLOGIA

Anúncios com divulgação de: preços e/ou
modalidades de pagamentos, bandeiras de cartão de
crédito ou outras formas que indicam comercialização
da Odontologia

Anunciar se como especialista sem possuir inscrição
da mesma no Conselho Regional

Anunciar serviços profissionais como prêmio em
concurso de qualquer natureza ou através de
aquisição de outros bens pela utilização dos serviços
prestados

Divulgação de vídeos ou imagens com conteúdo sobre o
transcurso dos procedimentos e magens de: equipamentos,
instrumentais, materiais e tecidos biológicos

Divulgação de imagens relativas à conclusão dos
procedimentos odontológicos, quando realizada por
cirurgião-dentista responsável pela execução do
procedimento SEM a autorização prévia do paciente
ou seu representante legal através do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE

Anúncios que contenham expressões: "grátis",
"promoção", "descontos", "indicação de amigos",
"sorteios", "brindes", "pacotes promocionais", 'cupom
de desconto"

O que é proibido na publicidade e
propaganda odontológica?
CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - RES CFO 118/2012 
 RES CFO 196/2019  e 230/2020
O cirurgião-dentista como prestador de serviço tem liberdade para utilizar a publicidade e propaganda odontológica sob
caráter comercial desde que siga as boas práticas do Código de Ética e demais Resoluções expedidas pelo CFO em
relação ao que é permitido e/ou proibido anunciar ao público.

Importante salientar de que as infrações são passíveis de punição, variando desde advertência, censura confidencial ou
pública, à suspensão do exercício da profissão por um período de até 30 dias. Em alguns casos, até a cassação do
registro junto ao CFO.

PROIBIDO - As ações de comunicação que são vedadas pelo
Código de Ética e Resoluções do CFO

 

[...] realizar a divulgação e oferecer serviços odontológicos
 através  de: stands promocionais, caixas de som portáteis
ou em veículos automotores, plaqueteiros entre outros
meios que caracterizem concorrência desleal e
desvalorização da profissão.

Imagens ou vídeos de: bastidores, ambiente
clínico, procedimentos, tratamentos



Publicidade no Meio
Digital

CARTILHA DE PUBLICIDADE NA ODONTOLOGIA

Constar o nome do profissional e/ou  da  empresa, o seu número de inscrição no
CRO nas publicações de imagens e/ou vídeos e também no perfil das redes
sociais 

As mídias digitais, em especial as redes sociais, servem como
um excelente meio de veiculação à publicidade e propaganda
para a Odontologia, porém...
As mesmas regras de publicidade destinadas às mídias tradicionais como: impressa, externa,
radiofônica, televisiva, entre outras, também são aplicadas ao meio digital, seja em: redes
sociais, aplicativos de mensagem,  blogs, sites, e-mail, e-books, conteúdos online, banners
promocionais em sites, posts patrocinados em plataformas de grande alcance.

OBRIGATÓRIO

SOBRE PARCERIAS COM “BLOGUEIROS”
Atualmente é comum ver indicações de serviços odontológicos feitos por pessoas de grande
destaque nas redes sociais, os conhecidos "influenciadores digitais". Diante disso, é
importante destacar que utilizar essas personalidades em suas comunicações em troca de
tratamento odontológico, sem obedecer a alguns critérios, pode ser considerado infração ética:

ATENÇÃO
 
            SAÚDE BUCAL NÃO É MOEDA DE TROCA

 

Código de Ética Odontológica – CEO 
Art. 44 – Item IX – Oferecer trabalho gratuito com intenção de autopromoção ou promover
campanhas oferecendo trocas de favores

Odontologia exercida em estabelecimentos diversos 
do consultório odontológico 

Uma vez que o exercício da Odontologia em estabelecimentos diversos do
consultório odontológico, está regulamentado através da RES CFO 218/2019,vale destacar a
questão da publicidade e propaganda destes estabelecimentos conforme prevê a RES
230/2020: 
Art. 2º. Fica vedado também ao cirurgião-dentista a realização de publicidade e propaganda de
procedimentos não odontológicos e alheios à formação superior em Odontologia, a exemplo de:
a) Micro pigmentação de sobrancelhas e lábios;
b) Maquiagem definitiva;
c) Design de sobrancelhas;
d) Remoção de tatuagens faciais e de pescoço;
e) Rejuvenescimento de colo e mãos; e,
f) Tratamento de calvície e outras aplicações capilares



Considerações Finais
Diante de todos os aspectos aqui pontuados, o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,
através de seu Departamento de Fiscalização - DEF/CRO-AL vislumbra o cumprimento de seu
compromisso primordial de fortalecer nossa Odontologia, com atividades e iniciativas que
asseguram a defesa dos cirurgiões-dentistas e demais categorias em diversas vertentes. Entre
elas, sem dúvida, diz respeito à fiscalização no que tange a orientação e informação aos
cirurgiões-dentistas, de modo que todos possam fazer sua propaganda, divulguar seus serviços,
realizar o seu marketing pessoal/profissional respeitando os preceitos de nosso Código de Ética,
sem o risco de incorrer em nenhuma infração ética.

CARTILHA DE PUBLICIDADE NA ODONTOLOGIA

 TIPOS DE DENÚNCIAS:

- Anúncio, publicidade e propaganda irregular;

- Suspeita de exercício ilegal da odontologia e/ou acobertamento de exercício ilegal;

-Postagens em redes sociais;

-Suspeita de exercício irregular;

-Ambientes insalubres;

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO -
DEF/CRO-AL 

PRECEPTORIA EM ESTÁGIO   

O CRO-AL mantém convênio oficial  com o Centro Universitário CESMAC e através do
Departamento de Fiscalização recebe, semestralmente, os alunos do 10º período como estagiários,
oferecendo preceptoria  durante o Estágio Extramuro  da Instituição. 

"Todos os nossos colegas deveriam passar por essa experiência no CRO-AL. Saio daqui muito satisfeito 
com o que aprendi no estágio". 
(Vitor Alexandre Freire Lima - Aluno do Extramuro CESMAC - turma 2021.2)

" Sem Ética, não podemos ser bons dentistas. Obrigada por nos ensinar tanto! "
(Enaura Alice Beltrão S.W. Lisboa 2018.1 - Aluna do Extramuro CESMAC - turma 2018.1)

Palavras de ex-estagiários:   

CONSULTORIA DE PUBLICIDADE   

 O DEF/CRO-AL disponibiliza gratuitamente a consultoria de publicidade, a fim de verificar a
regularidade nos conteúdos das peças de divulgação (folders, panfletos, cartões de visita, placas,
cartazes, banners, publicações online e outros) antes de serem postados e/ou encaminhados à
gráfica. 



Contatos 

CARTILHA DE PUBLICIDADE NA ODONTOLOGIA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO -
DEF/CRO-AL 

 9 9138-9001

fiscalizacao@croal.org.br

3223–5125/ 3221–1726 
Opção 03 

 9 9142-6123

 CONTATOS:
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