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Nota técnica ABOL nº 03/2019 

Assunto: Considerações sobre a resolução CFO 198/2019 

 

Em 29 de janeiro de 2019, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) divulgou a Resolução 

CFO nº 198 que “Reconhece a Harmonização Orofacial como especialidade odontológica, e dá 

outras providências”. Considerando os questionamentos dirigidos à ABOL sobre os efeitos da 

referida resolução na Odontologia e por tratar-se de uma área de atuação profissional controversa, 

passamos a emitir esta Nota Técnica a fim de esclarecer todos os cirurgiões-dentistas.  

Com a Resolução CFO 198/2019, a Harmonização Orofacial passa a integrar o elenco das 

especialidades, sendo a 23a a ser reconhecida pelo CFO.  A sua criação por resolução “ad 

referendum”, portanto, sem a devida participação de cirurgiões-dentistas, instituições de ensino, 

associações, entidades de classe e Conselhos Regionais reunidos em Assembleia Nacional de 

Especialidades Odontológicas (ANEO),  altera um rito já consolidado, como forma democrática e 

plural de consultar a todos sobre a necessidade de adequação da legislação atual aos anseios da 

profissão, objetivando os benefícios à sociedade, sem prejuízo à participação efetiva dos 

entusiastas e estudiosos da área de harmonização. 

A convocação para a ANEO é uma iniciativa que se espera do CFO a fim de cumprir a 

deliberação do plenário, considerando as decisões da Assembléia por meio de publicação de 

resolução. Este rito reveste-se de grande importância para discussões a respeito de carga horária, 

competências, atribuições, prazo de conclusão, frequência do curso e a exposição de justificativa 

para a criação de uma nova especialidade, levando-se em consideração as implicações éticas e 
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legais  para a profissão, mercado de trabalho, relações transdisciplinares e planejamento integrado 

com profissionais de outras especialidades, interesse social e, em última análise, a busca pelo 

prestígio, valorização e respeito à profissão. Portanto, aqui não se questiona a competência do 

CFO em criar a especialidade, mas a forma intempestiva e a ruptura do rito, sem consulta à classe. 

Cabe aqui uma reflexão acerca da atribuição do CFO junto ao Ministério da Educação, 

órgão competente para regulamentar o ensino de pós-graduação no país. O CFO, no entanto, ao 

longo do tempo, assume uma função que extrapola à de regular e criar as especialidades, criando 

critérios de funcionamento. A Resolução CFO 63/2005 (Consolidação das Normas de 

Procedimentos nos Conselhos Regionais - CNPCO) menciona, nos artigos que passamos a citar, 

pontos sobre Cursos e Especialidades que interessam a todos: 

Art. 36. A especialidade é uma área específica do conhecimento, exercida por profissional 

qualificado a executar procedimentos de maior complexidade, na busca de eficácia e da eficiência 

de suas ações. 

Art. 167. Para efeito de registro e inscrição de especialistas nos Conselhos, os cursos 

pertinentes à sua formação só poderão ter início após cumpridos os requisitos especificados 

nestas normas. (grifos nossos) 

Art. 174. Os certificados de especialização, expedidos por instituições de ensino superior, 

somente poderão ser registrados no Conselho Federal de Odontologia, se tiverem sido atendidas, 

além daquelas estabelecidas no capítulo anterior, as seguintes exigências: [...] 

b) a denominação do curso constante no certificado deverá coincidir com a de uma 

das especialidades relacionadas no artigo 39 destas normas; (grifos nossos) 

Percebe-se que há previsão de uma ordem lógica e de interesse público, que tem início na 

justificativa de reunir as habilidades e competências face à complexidade dos procedimentos da 

área, na percepção da necessidade de criar a especialidade em benefício da saúde, do interesse 

social, entre outros. Portanto, a Resolução 198/2019 deveria vir acompanhada de medidas que 

possam alterar a CNPCO para registro e inscrição somente no rol de especialidades, dentre outras 

providências.    

Inexplicavelmente, a resolução foi publicada “ad referendum”, mesmo sem configurar um 

caso de urgência e, considerando a importância da mesma, não há justificativa em tomar 
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providências imediatas e monocráticas, sem antes uma discussão ampla. Dessa forma, foi negada 

a participação aos inscritos, incluindo cirurgiões-dentistas e associações, inclusive da área de 

atuação, que teriam certamente importantes contribuições para o assunto.  

E, no que tange ao que seria o princípio deste movimento de criação da especialidade – a 

percepção da necessidade – caberia uma análise da demanda na população em haver cirurgiões-

dentistas especialistas em Harmonização Orofacial. Convém refletir se seria necessário 

reconhecer a Harmonização Orofacial como especialidade.  

Se o caso da criação da especialidade Harmonização Orofacial agrada uma parte dos 

profissionais, preocupa se o voluntarismo do CFO, em criar ou alterar uma especialidade de 

maneira monocrática, no futuro possa ser evocado de forma não tão bem-vinda. Seria um 

precedente perigoso para a Odontologia. 

Há de ser abordada a alternativa de se inserir novas técnicas no campo de uma das 23 

especialidades já existentes, ou ainda de classificar a harmonização facial como área de 

competência, conforme observado no caso da Odontologia Hospitalar na última ANEO. 

Considerando a multiplicação de títulos, é inevitável associar a preocupante condição criada pela 

resolução 195, que autoriza a inscrição como especialista em mais de duas especialidades – sem 

oferecer qualquer limitação, conforme abordado na Nota Técnica 01-2019 da ABOL.      

A Resolução 198/2019 traz considerações iniciais bastante sucintas. Minimizando a 

importância dessa parte textual para a compreensão da necessidade e de suas justificativas, da 

legislação pertinente, das capacidades e competências por aqueles a quem de direito possa exercer,  

e o histórico de discussões judiciais sobre o tema, parece demasiado resumido usar apenas a 

citação da Lei 5.081/1966, e da Lei nº 12.842/2013, quanto aos incisos citados abaixo: 

Lei 5.081 de 24 de agosto de 1966, que regula o exercício da Odontologia 

Art. 6º Compete ao cirurgião-dentista: 

I - praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, decorrentes de conhecimentos 

adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; (grifos nossos) 

 

Lei 12.842 de 10 de julho de 2013, que regula o exercício da Medicina 
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Art. 4º São atividades privativas do médico: [...] 

§ 6º O disposto neste artigo não se aplica ao exercício da Odontologia, no âmbito de sua 

área de atuação. (grifos nossos) 

Parece, inclusive, que nas considerações iniciais relativas à Lei 5.081/66, olvidaram o inciso 

II, o qual trata “prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em 

Odontologia”. Cabe ponderar apenas qual seria finalmente a área de atuação da Odontologia e, 

ainda, a finalidade odontológica, uma vez que a mesma área anatômica pode reunir competências 

de múltiplos profissionais.  

Em outro momento, em que a falta de delimitação protagonizou debates acirrados com 

outros segmentos da saúde, a prática do diálogo para encontro de solução comum possibilitou a 

publicação das resoluções conjuntas que pacificaram conflitos de interesse, como por exemplo, 

as Resoluções CFO 100/2010 e CFM 1.950/2010, as quais possuem redação semelhante citada: 

Art. 2º. É da competência exclusiva do médico o tratamento de neoplasias malignas, 

neoplasias das glândulas salivares maiores (parótida, submandibular e sublingual), o acesso pela 

via cervical infra-hióidea, bem como a prática de cirurgia estética, ressalvadas as estéticas 

funcionais do aparelho mastigatório que é de competência do cirurgião-dentista. (grifo nosso) 

Se não existem Leis que façam a delimitação clara da área e finalidade de atuação da 

Odontologia, houve razão na edição de atos administrativos do próprio CFO, que foram 

esclarecendo esta dúvida e, não muito raro, foram resultados de diálogos em busca de consenso 

frente interseções com outras áreas profissionais.  

Destarte, arriscando apontar profunda obviedade, percebe-se o vínculo recorrente da 

Odontologia ao foco no aparelho estomatognático e estruturas anexas e afins. No entanto, a mera 

demarcação anatômica de área de trabalho não é adequada, pois trabalhamos com a saúde de 

pessoas e esta não obedece a uma organização espacial delineável. Assim, falta o debate 

associando a região anatômica à finalidade odontológica do tratamento que pode estar associado 

ao sorriso, a fonação, mastigação, a deglutição, a digestão e que isolado ou em conjunto podem 

ter finalidade funcional. Neste contexto inclui-se também a estética, dentro da finalidade 

odontológica do aparelho estomatognático. Esse conceito é importante para que se compreenda 

conceito ampliado de saúde quanto a Odontologia, bem-estar e sociedade, cujo objetivo maior é 
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a saúde integral da pessoa. Entretanto, não se identifica na literatura um problema de origem 

odontológica que justifique a atuação do cirurgião-dentista em linhas de expressão no terço 

superior da face.  

Lamentamos que o caminho tomado para resolução da questão sobre a delimitação da 

atuação do cirurgião-dentista tenha sido unilateral. Se o legislador, na Lei 5.081/66, não fechou 

as áreas anatômicas do cirurgião-dentista, há uma razão de ser.  Em meio à confusa delimitação 

da competência legal do profissional, os pacientes, principais prejudicados pela desarmonia que 

se tem criado entre as profissões, parecem buscar esclarecimentos. Outros, no entanto, são 

utilizados como meio de propaganda para divulgar atos praticados pelos cirurgiões-dentistas. 

Considerando a escassez de fundamentação da Resolução 198 em debate, demanda-se aqui 

retroceder brevemente à sequência de resoluções publicadas a partir de 201, versando sobre o 

tema, suas fundamentações e à reação causada entre profissionais de saúde, culminando com a 

Resolução 176/2016 e todo o conflito judicial gerado por ela. Em setembro de 2016 foram 

revogadas as Resoluções CFO 112, 145 e 146 – que permitiam o uso da toxina botulínica para 

procedimentos odontológicos e o vedavam para fins não odontológicos – e foi aprovada, em 

substituição, a Resolução 176: 

Art. 1º. Autorizar a utilização da toxina botulínica e dos preenchedores faciais pelo 

cirurgião-dentista, para fins terapêuticos funcionais e/ou estéticos, desde que não extrapole sua 

área anatômica de atuação.  

§ 1º. A área anatômica de atuação clínico-cirúrgica do cirurgião-dentista é superiormente 

ao osso hióide, até o limite do ponto násio (ossos próprios de nariz) e anteriormente ao tragus, 

abrangendo estruturas anexas e afins.  

§ 2º. Para os casos de procedimentos não cirúrgicos, de finalidade estética de harmonização 

facial em sua amplitude, inclui-se também o terço superior da face. (grifos nossos) 

Verifica-se, nesta normativa, grande alteração do entendimento anterior, o que 

incontestavelmente está ao lado da evolução da Odontologia. Entretanto, há de se reconhecer o 

tema como altamente fronteiriço e, por vezes, amalgamado à atuação da Medicina, motivo pelo 

qual cabe examinar suas fundamentações expostas nas considerações iniciais. Nestas, a Resolução 

176 defende a atuação do cirurgião-dentista na face e na estética, recorrendo, dentre outras, à 
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Resolução CFO 100/2010, já citada nesta nota, bem como à 19 artigos da Consolidação das 

Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia (Resolução 63/2005): 

Considerando que o cirurgião-dentista atua também na face (artigos 41, 42, 53, 54, 59, 60, 

62, 73, 74, 77, 78, 81 e 82 da Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de 

Odontologia, aprovada pela Resolução CFO-63/2005) e em estética (artigos 43, 48, 52, 74, 81 e 

83 da Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, aprovada 

pela Resolução CFO 63/2005). 

 Recomendamos a leitura integral de cada artigo citado. Entretanto, expomos aqui alguns 

trechos dos mesmos, todos pertencentes ao Capítulo VIII – Anúncio do Exercício das 

Especialidades Odontológicas, em diferentes seções, a saber:  

Art. 41. Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais é a especialidade que tem como 

objetivo [...] lesões e anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, e 

estruturas crânio-faciais associadas. 

Art. 52. As áreas de competência para atuação do especialista em Dentística incluem: [...] 

b) procedimentos estéticos, educativos e preventivos; 

Art. 53. Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial é a especialidade que tem por 

objetivo [...]dores e distúrbios do sistema mastigatório, região orofacial e estruturas 

relacionadas. 

Art. 59. Radiologia Odontológica e Imaginologia é a especialidade que tem como objetivo 

[...] diagnóstico, acompanhamento e documentação do complexo buco-maxilo-facial e 

estruturas anexas. 

Art. 62. As áreas de competência para atuação do especialista em Implantodontia incluem: 

[...] f) realização de enxertos ósseos e gengivais e de implantes dentários no complexo maxilo-

facial.  

Art. 73. Ortodontia é a especialidade que tem como objetivo [...] a correção das estruturas 

dento-faciais, incluindo as condições que requeiram movimentação dentária, bem como 

harmonização da face no complexo maxilo-mandibular. 
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Art. 74. As áreas de competência para atuação do especialista em Ortodontia incluem: [...] 

b) planejamento do tratamento e sua execução mediante indicação, aplicação e controle dos 

aparelhos mecanoterápicos, para obter e manter relações oclusais normais em harmonia 

funcional, estética e fisiológica com as estruturas faciais;  

Art. 77. Patologia Bucal é a especialidade que tem como objetivo o estudo dos aspectos 

histopatológicos das alterações do complexo buco-maxilo-facial e estruturas anexas, [...]. 

Art. 81. Prótese Buco-Maxilo-Facial é a especialidade que tem como objetivo [...] a 

reabilitação anatômica, funcional e estética, de regiões da maxila, da mandíbula e da face, 

ausentes ou defeituosas, [...]. (grifos nossos) 

Percebe-se uma seleção de menções à face que, em todos os casos, é citada como estrutura 

adjacente ao aparelho mastigatório, complexo bucomaxilofacial, região orofacial, dentre outros 

sinônimos, porém sempre posicionando a atuação do cirurgião-dentista vinculada ao aparelho 

estomatognático e estruturas anexas. A destacada citação do artigo 73, pertencente à seção da 

Ortodontia, valoriza o trecho de interesse, “harmonização da face”, omitindo a complementar 

correlação da atuação do ortodontista ao complexo maxilomandibular.  

Após esta breve retrospectiva, pertinente para discussão do assunto, passamos a analisar 

alguns pontos vulneráveis da Resolução 198/2019, a começar pelo nome escolhido para a 

especialidade: Harmonização Orofacial. O termo “harmonização” tem como definição “pôr ou 

estar em harmonia”, cujo conceito é, dentre outros, “equilíbrio ou combinação entre elementos 

que ocasiona uma sensação agradável ou aprazível”, ou proporcionalidade, simetria, regularidade, 

elegância. Algumas ponderações advêm deste termo selecionado. “Harmonizar a face”, 

considerando o conceito amplo de saúde e todas as competências das 22 outras especialidades da 

Odontologia, já faz parte do trabalho do cirurgião-dentista, o que torna a apropriação do termo 

para um grupo seleto um tanto desconexo com o exercício das demais áreas.  

Tendo em mente o conceito de harmonia, seria inusitado um paciente iniciar qualquer 

tratamento odontológico para desarmonizar sua face. E dado o sentido favorável e positivo do 

termo, caberia uma interpretação arriscada de promessa de resultado? Em todas as 22 

especialidades discutidas e criadas até então, as áreas da Odontologia são definidas por nomes 

que remetem ao meio, e não ao fim do tratamento, sem possível interpretação de presunção de 

sucesso.  
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Podemos aqui ponderar sobre a imagem de todo cirurgião-dentista em relação ao direito 

do consumidor. Se lutamos ainda para nos desvincular da posição de profissionais com obrigação 

de resultado, a terminologia “Harmonização” não colabora. Considerando que não há reserva de 

mercado para especialistas – ou seja, todo cirurgião-dentista recém-formado pode executar todos 

os procedimentos inerentes à sua formação – pode-se dizer que todos são atingidos frente à 

criação de uma especialidade, associada à Odontologia, que é a única dentre as 23 que traz uma 

obrigação de resultado em seu próprio nome. 

Dentre as competências do especialista em Harmonização Orofacial, cita a resolução: 

a) praticar todos os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de conhecimentos 

adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação de acordo com a Lei 5.081, art. 6, 

inciso I; [...] 

c) ter domínio em anatomia aplicada e histofisiologia das áreas de atuação do cirurgião-

dentista, bem como da farmacologia e farmacocinética dos materiais relacionados aos 

procedimentos realizados na Harmonização Orofacial; 

Constata-se, nestes pontos, a consequência do ímpeto com que foi gerada a resolução e da 

não-participação de demais inscritos: em nenhum outro elenco de competências de especialidades 

há citação de um direito de todo cirurgião-dentista, tal qual aparece na Lei 5.081/66. Tampouco 

compete a um especialista “ter domínio” sobre qualquer tema, uma vez que é dever fundamental 

do cirurgião-dentista “manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, 

necessários ao pleno desempenho do exercício profissional” (Resolução 118/2012, Código de Ética 

Odontológica).  

Ao descrever a carga horária para os cursos de especialização em Harmonização Orofacial, 

descreve a resolução:  

Art. 5º. Serão reconhecidos como cursos de especialização em Harmonização Orofacial os 

que contenham carga horária mínima de 500 (quinhentas) horas, divididas, no mínimo, 400 

(quatrocentas) horas na área de concentração, 50 (cinquenta) horas na área conexa e 50 

(cinquenta) horas para disciplinas obrigatórias. [...] 
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§ 2º Na área conexa deverão constar, no mínimo, disciplinas de anatomia de cabeça e 

pescoço, histofisiologia, anatomia da pele (epiderme, derme e tecido subcutâneo), farmacologia e 

farmacoterapia. 

§ 3º Na área obrigatória deverão constar, no mínimo, as disciplinas de ética e legislação 

odontológicas, metodologia científica e bioética. 

Aqui, repetindo a redação que figura dentre as competências do especialista (Art. 3º, alínea 

c), causa surpresa a ausência da disciplina de Emergência Médica em Odontologia na área conexa. 

Conforme definido pela Resolução 63/2005 (Consolidação das Normas para Procedimentos nos 

Conselhos de Odontologia), cita: 

Art. 171. O Conselho Federal de Odontologia concederá reconhecimento a curso de 

especialização, promovido por instituição de ensino superior e credenciamento a curso de 

especialização promovido por entidade da Classe registrada no Conselho Federal. 

Parágrafo único. Deverá constar da área conexa, de todos os cursos de especialização, a 

disciplina de Emergência Médica em Odontologia com carga horária mínima de 15 (quinze) 

horas. 

Analisando a carga horária estabelecida para a área obrigatória, de 50 horas, esta não cumpre 

sequer metade do mínimo para estas disciplinas, que juntas perfazem 105 horas, tal como citado 

na mesma Resolução 63/2005: 

Art. 175 e 177. Em quaisquer dos cursos de especialização [...] são obrigatórias as inclusões 

das disciplinas de Ética e Legislação Odontológica, com o mínimo de 30 (trinta) horas, 

Metodologia Científica, com o mínimo de 60 (sessenta) horas, Bioética com a carga horária 

de 15 (quinze) horas. (grifos nossos) 

Este precedente de irregularidade, aberto na nova especialidade, aponta para a contramão 

da necessidade de atenção redobrada à educação fundamentada na responsabilidade profissional, 

ética e bioética. Estas devem ser pilares fundamentais na formação do cirurgião-dentista, para que 

a longo prazo o mercado seja ocupado por profissionais de saúde responsáveis, éticos, conscientes 

de sua condição de integrantes de uma equipe de saúde multidisciplinar e progressivamente 

independentes de listas do que podem ou não fazer.  
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Nos demais itens citados como competência do especialista em Harmonização Orofacial, 

observa-se, sempre como complemento ao procedimento ou técnica, a citação da “região 

orofacial e estruturas anexas e afins”, ou “na sua área de atuação”. Recai a discussão, portanto, 

do início ao fim da resolução, sobre qual seria a essa área de atuação da Odontologia.  

Embora o objetivo principal da ABOL seja defender a Especialidade de Odontologia Legal 

e seus associados, por consequência também faz frente a demandas da classe odontológica e sua 

atuação de forma digna e responsável e vê como um dos piores cenários possíveis a disputa 

judicial por delimitação anatômica de atuação. Retornamos, por fim, ao conceito mencionado no 

caput do artigo 6º da Lei 5.081, citado pela Resolução: competência. Observe-se que não está em 

pauta e não questionamos a capacidade técnico-científica do cirurgião-dentista para atuar com 

diligência, de forma resolutiva e responsável, mas sim a competência legal para extrapolar o 

aparelho estomatognático e suas estruturas relacionadas. Muitas vezes, a justificativa desta 

evolução encontra argumentos que confundem os conceitos de capacidade e o de competência 

na realização de intervenções, sendo este último ligado a habilitação legal para desempenhá-las. 

A capacidade de realizar atos, não necessariamente confere ao profissional a competência legal 

para fazê-lo. 

A ABOL lamenta que o desejo por avanços em áreas contíguas, sem que tenhamos 

solucionado problemas centenários de atenção primária em saúde bucal e sem tentativa de diálogo 

com outras categorias pertinentes, possa conduzir a uma lide judicial com outras categorias 

profissionais.  

Portanto, a ABOL não é contrária à criação de novas especialidades, reconhece a 

importância da atuação contemplada na harmonização facial e dos avanços de nossa profissão. 

No entanto, o exposto demonstra que há muito o que se discutir e amadurecer em relação aos 

novos nichos de atuação. Repudiamos a ausência do debate correto e embasado, que busque não 

somente decisões sólidas para nossa categoria, mas também a defesa do melhor interesse de 

nossos pacientes.  

 

Diretoria ABOL 

Gestão 2018-2020 


