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Harmonização orofacial: prazo para se registrar 
termina em 31 de julho 

Cirurgiões-dentistas que queiram se registrar como especialista em 
harmonização orofacial têm somente até 31 de julho para procurar o CRO-
DF e apresentar a documentação exigida pelo Conselho Federal de 
Odontologia (CFO). De acordo com a , terá Resolução CFO-198/2019
direito ao registro o CD que:

     1. apresente, a qualquer tempo, o certificado de conclusão ou 
comprove a efetiva coordenação de curso de especialização nesta área 
iniciado antes da vigência desta norma e regulamentado pelo MEC.
     2. possuindo especialidade registrada em cirurgia e traumatologia 
bucomaxilofacial, comprove, em até 180 dias, atuação efetiva em 
harmonização orofacial nos últimos cinco anos.
     3. possuindo qualquer outra especialidade registrada, comprove, 
em até 180 dias, atuação efetiva nos cinco anos e a realização de cursos, 
que totalizem no mínimo 360 horas, e que contenham conteúdos práticos 
com pacientes na área de preenchedores faciais e toxina botulínica, fios 
faciais, lipoplastia facial, agregados leuco-plaquetários autólogo, 
mesoterapia e indutores percutâneos de colágeno e fototerapia facial
Acesse a íntegra da .Resolução CFO-198/2019

Aprovada pela , a inscrição de cirurgiões-Resolução CFO-195/2019
dentistas (CDs) em mais de duas especialidades já pode ser solicitada no 
Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF).

A entrada no pedido deve ser feita presencialmente, na sede do CRO-DF 
ou na Delegacia Regional Taguatinga (veja os endereços no rodapé deste 
boletim).

Para isso, os profissionais precisam levar o certificado de conclusão do 
curso de Odontologia (original e cópia) e, caso queiram fazer segunda via 
da carteira, uma foto 2x2, e pagar R$ 24,92 (por meio de boleto emitido pelo 
CRO-DF).

O CRO-DF (sede e delegacia) atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 
horas.

Mais informações na Resolução .CFO-195/2019

Profissionais de odontologia terão oportunidade de participar de 
treinamento gratuito com o especialista de performance em gestão de 
negócios e equipes corporativas Eduardo Rodrigues, em 10 de julho, na 
Associação Brasileira de Odontologia (ABO) - Regional Taguatinga, das 19 
às 21 horas.

Com o tema Impulsione seus Resultados com o Desenvolvimento de 7 
Habilidades, o workshop apresentará sete entraves que rondam os 
profissionais e os paralisam no dia a dia e como superá-los.
As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo site:   
h t t p : / / w w w . c r o - d f . o r g . b r / i n s c r i c a o - c d . p h p 

A ABO – Taguatinga fica na QS 10, Conjunto 210 A, Bloco D, Lote 1, Areal 
(Águas Claras) 
Mais informações: (61) 3035-1888 (das 9 às 17 horas)

Mais de duas especializações: CDs já podem dar 
entrada no pedido

Workshop gratuito aborda melhores resultados 
para consultórios 
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