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FALSA DENTISTA É PRESA NO CENTRO DE BRASÍLIA
Nesta quarta-feira (07/11), o Setor de Fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do
Distrito Federal - CRO-DF, realizou visita em uma Clínica situada no Conjunto Nacional, sem
registro neste Conselho.
A visita foi motivada pelo recebimento de denúncia anônima de publicidade e propaganda
irregular em página de facebook, a qual divulgava procedimentos odontológicos gratuitos.
Ao chegar à clínica, a ﬁscalização observou que havia atendimento no consultório, pelo
barulho do equipo em funcionamento e ainda, pela paciente que aguardava, na sala de
espera, para ser atendida. Diante disso, a ﬁscal do CRO-DF se identiﬁcou na recepção,
solicitando a presença do responsável técnico para tratar sobre a publicidade irregular. A
recepcionista informou que o RT estaria na clínica somente, após as 14h.
A ﬁscal entrou em contato telefônico com o RT e passou todas as informações da publicidade,
orientando-o ainda quanto à falta de registro da clínica.
Em seguida, solicitou a carteira proﬁssional da suposta Cirurgiã-Dentista que estava fazendo
atendimento e a recepcionista informou, para surpresa, que o atendimento estava sendo
realizado por uma Técnica em Saúde Bucal (TSB).
Nesse momento, a ﬁscal adentrou no consultório para veriﬁcar o fato, onde foi constatado
realmente que a TSB estava realizando atendimento pertinente ao Cirurgião-Dentista sem a
sua devida supervisão. Diante dos fatos, a ﬁscal determinou que fossem interrompidos os
procedimentos, tanto no consultório quanto na sala de espera.
A Polícia Militar foi acionada e determinou voz de prisão à Técnica em Saúde Bucal pelo
exercício irregular da proﬁssão, e ao proprietário da clínica, por colocar em risco a saúde da
população.
A Fiscalização do CRO-DF acompanhou a condução dos envolvidos na 5º Delegacia de Polícia,
onde os detidos assinaram um termo circunstanciado e responderão em liberdade.
Foram lavrados 05 (cinco) autos de infração pelo CRO-DF em nome da TSB e do Responsável
Técnico que responderão na Comissão de Ética deste Conselho.

MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA ATIVADE ODONTOLÓGICA
Com o intuito de sanar inúmeros questionamentos, advindos dos proﬁssionais inscritos, bem
como de orientá-los para iniciar ou aperfeiçoar o exercício da Odontologia de maneira ética e
legal, o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF) elaborou este Manual
de Orientação da Atividade Odontológica.
Nesta edição, serão esclarecidas, de forma sucinta, as competências dos Conselhos,
Associações e Sindicato a ﬁm de que os proﬁssionais possam recorrer à instituição pertinente
no momento de solucionar as suas demandas, além de elucidar questões relacionadas ao
registro e inscrição de pessoa física e jurídica no âmbito dos Conselhos de Odontologia,
responsabilidade civil do proﬁssional, e ainda quanto à publicidade e propaganda baseada na
legislação vigente.
Agradecemos a dedicação de todos os proﬁssionais e funcionários do CRO-DF que
contribuíram na elaboração deste material.
Para mais informações, acesse o site do CRO-DF ou entre em contato por e-mail ou telefone
que teremos muita satisfação em prestar quaisquer esclarecimentos adicionais.
CLIQUE NA IMAGEM ABAIXO PARA LER O MANUAL COMPLETO.
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