
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Eu, ____________________________________________ CD (  ) TPD (  ),  inscrição 

CRO/RS nº________________, declaro para devidos fins que sou responsável pela parte 

técnica e estou ciente dos encargos legais (conforme Artigo 90 da Resolução CFO 63/2005 e 

Artigo 33 e Capítulo XVI do Código de Ética Odontológica) que ora assino pela empresa 

___________________________________________, nº de Inscrição no CRO/RS ___________,  

situada  na ________________________ ___________   nº ____ Cidade:________________ 

CEP: __________. Declaro também que não sou responsável por outro Serviço Odontológico. 

_______________________ 

Data 

_________________________________________________________________ 

( Nome e assinatura do Responsável Técnico com Firma Reconhecida em Cartório) 

 

Nome do representante legal da EPAO:_______________________________________ 

________________________________________________ 

( Assinatura do Representante  Legal com Firma Reconhecida em Cartório) 

 

ARTIGO 90 DA RESOLUÇÃO CFO-63/2005  

  É obrigatória a existência, em quaisquer das entidades prestadoras de serviços, de um cirurgião-dentista como responsável 
técnico. § 1º Necessariamente, o responsável técnico deverá ser um cirurgião-dentista com inscrição principal no Conselho Regional da 
jurisdição, quite com sua tesouraria onde se encontrar instalada a clínica sob sua responsabilidade. § 2º O cirurgião-dentista somente poderá ser 
responsável técnico por uma única entidade prestadora de assistência odontológica, sendo vedada, inclusive, a acumulação de responsabilidade 
de filial. § 3º Admite-se, como exceção ao parágrafo anterior, acumulação de responsabilidade técnica por 2 (duas) entidades prestadoras de 
serviços odontológicos, quando uma delas tiver finalidade filantrópica, não recebendo desta nenhuma remuneração. § 4º. No caso de 
afastamento do cirurgião-dentista responsável técnico, o mesmo deverá ser imediatamente substituído, e essa alteração enviada em nome da 
empresa, acompanhada de declaração do novo responsável técnica, dentro de 30(trinta) dias, ao Conselho Regional, sob pena de cancelamento 
da inscrição da entidade.   § 5º. Será considerado desobrigado o cirurgião-dentista que comunicar, por escrito, ao Conselho Regional que 
deixou de ser responsável técnico pela entidade, desde que comprove Ter dado ciência de seu afastamento à entidade da qual pretende 
desvincular sua responsabilidade técnica. § 6º. O não cumprimento do estabelecido no parágrafo anterior implicará na continuidade da 
responsabilidade do cirurgião-dentista pelas infrações éticas cometidas pela entidade. 

CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO 

CAPÍTULO XII 

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.  
§ 2º. É 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. 
 

CAPÍTULO XVI 

DO ANÚNCIO, DA PROPAGANDA E DA PUBLICIDADE 

Art. 41. A comunicação e a divulgação em Odontologia obedecerão ao disposto neste Código.  

§ 1º. É vedado aos técnicos em prótese dentária, técnicos em saúde bucal, auxiliares de prótese dentária, bem como aos laboratórios 
de prótese dentária fazerem anúncios, propagandas ou publicidade dirigida ao público em geral.  

§ 2º. Aos profissionais citados no § 1º, com exceção do auxiliar em saúde bucal, serão permitidas propagandas em revistas, jornais ou 
folhetos especializados, desde que dirigidas aos cirurgiões-dentistas, e acompanhadas do nome do profissional ou do laboratório, do seu 
responsável técnico e do número de inscrição no Conselho Regional de Odontologia.  



§ 3º. Nos laboratórios de prótese dentária deverá ser afixado, em local visível ao público em geral, informação fornecida pelo 
Conselho Regional de Odontologia da jurisdição sobre a restrição do atendimento direto ao paciente.  

Art. 42. Os anúncios, a propaganda e a publicidade poderão ser feitos em qualquer meio de comunicação, desde que obedecidos os 
preceitos deste Código.  

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.  

§ 1º. Poderão ainda constar na comunicação e divulgação:  

I - áreas de atuação, procedimentos e técnicas de tratamento, desde que precedidos do título da especialidade registrada no Conselho 
Regional ou qualificação profissional de clínico geral. Áreas de atuação são procedimentos pertinentes às especialidades reconhecidas pelo 
Conselho Federal;  

II - as especialidades nas quais o cirurgião-dentista esteja inscrito no Conselho Regional;  

III - os títulos de formação acadêmica 'stricto sensu' e do magistério relativos à profissão;  

IV - endereço, telefone, fax, endereço eletrônico, horário de trabalho, convênios, credenciamentos, atendimento domiciliar e 
hospitalar;  

V - logomarca e/ou logotipo; e,  

VI - a expressão "clínico geral", pelos profissionais que exerçam atividades pertinentes à Odontologia decorrentes de conhecimentos 
adquiridos em curso de graduação ou em cursos de pós-graduação.  

§ 2º. No caso de pessoa jurídica, quando forem referidas ou ilustradas especialidades, deverão possuir, a seu serviço, profissional 
inscrito no Conselho Regional nas especialidades anunciadas, devendo, ainda, ser disponibilizada ao público a relação destes profissionais com 
suas qualificações, bem como os clínicos gerais com suas respectivas áreas de atuação, quando houver.  

Art. 44. Constitui infração ética:  

I - fazer publicidade e propaganda enganosa, abusiva, inclusive com expressões ou imagens de antes e depois, com preços, serviços 
gratuitos, modalidades de pagamento, ou outras formas que impliquem comercialização da Odontologia ou contrarie o disposto neste Código;  

II - anunciar ou divulgar títulos, qualificações, especialidades que não possua, sem registro no Conselho Federal, ou que não sejam 
por ele reconhecidas;  

III - anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento, área da atuação, que não estejam devidamente comprovadas 
cientificamente, assim como instalações e equipamentos que não tenham seu registro validado pelos órgãos competentes;  

IV - criticar técnicas utilizadas por outros profissionais como sendo inadequadas ou ultrapassadas;  

V - dar consulta, diagnóstico, prescrição de tratamento ou divulgar resultados clínicos por meio de qualquer veículo de comunicação 
de massa, bem como permitir que sua participação na divulgação de assuntos odontológicos deixe de ter caráter exclusivo de esclarecimento e 
educação da coletividade;  

VI - divulgar nome, endereço ou qualquer outro elemento que identifique o paciente, a não ser com seu consentimento livre e 
esclarecido, ou de seu responsável legal, desde que não sejam para fins de autopromoção ou benefício do profissional, ou da entidade prestadora de 
serviços odontológicos, observadas as demais previsões deste Código;  

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”;  

VIII - induzir a opinião pública a acreditar que exista reserva de atuação clínica em Odontologia;  

IX - oferecer trabalho gratuito com intenção de autopromoção ou promover campanhas oferecendo trocas de favores;  

X - anunciar serviços profissionais como prêmio em concurso de qualquer natureza ou através de aquisição de outros bens pela 
utilização de serviços prestados;  

XI - promover direta ou indiretamente por intermédio de publicidade ou propaganda a poluição do ambiente;  

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;  

XIII - participar de programas de comercialização coletiva oferecendo serviços nos veículos de comunicação; e,  

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, caixas de som portáteis ou em veículos automotores, plaqueteiros entre outros meios que caracterizem concorrência 
desleal e desvalorização da profissão.  

Art. 45. Pela publicidade e propaganda em desacordo com as normas estabelecidas neste Código respondem solidariamente os 
proprietários, responsável técnico e demais profissionais que tenham concorrido na infração, na medida de sua culpabilidade.  

Art. 46. Aplicam-se, também, as normas deste Capítulo a todos àqueles que exerçam a Odontologia, ainda que de forma indireta, 
sejam pessoas físicas ou jurídicas, tais como: clínicas, policlínicas, operadoras de planos de assistência à saúde, convênios de qualquer forma, 
credenciamentos ou quaisquer outras entidades. 


