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Nota técnica ABOL nº 01/2019 

Assunto: Considerações sobre a resolução CFO 195/2019 

 

Em 29 de janeiro de 2019, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) divulgou a 
Resolução CFO nº 195, que “Autoriza o cirurgião-dentista a realizar o registro, a 
inscrição e a divulgação de mais de duas especialidades, e da ́ outras providências”.  

Considerando os questionamentos de cunho prático, ético e odonto-legal 
recebidos pela ABOL sobre a matéria, passamos a emitir esta Nota Técnica.  

Cumpre destacar a função primordial dos Conselhos Regionais de Odontologia 
(CRO) e CFO, à luz da Lei Federal nº 4.324 de 14 de abril de 1964, em seu Art. 2º: “O 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia (...) têm por finalidade a 
supervisão da ética profissional em toda a República, cabendo-lhes zelar e trabalhar pelo 
perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e 
dos que a exercem legalmente.”. Portanto, o objetivo precípuo deste conjunto de 
autarquias é a fiscalização da ética profissional, e não na regulação do exercício 
profissional, tarefa esta que é afeita ao Poder Legislativo.  

Neste contexto, cabe aos Conselhos fiscalizar a Ética Odontológica e nortear 
suas decisões administrativas, como Portarias e Resoluções, com base na legislação 
vigente. Caso os Conselhos entendam ser necessário atualizar as disposições jurídicas que 
disciplinam a Odontologia para melhor atender aos interesses da classe, seria facultativo 
aos mesmos provocar o Poder Legislativo, para que esta pauta seja debatida na forma de 
um Projeto de Lei. Contudo, isto não equivale a regular o exercício profissional por meio 
de Resoluções sem o devido processo legislativo. 

A doutrina jurídica ensina a relação hierárquica entre as leis e normas na forma de 
uma pirâmide. Em seu topo, observamos a Constituição Federal, seguida logo abaixo 
pelas leis federais, estaduais e municipais (emanadas pelo Poder Legislativo), as quais se 
sobrepõem a normativas, portarias e resoluções (emanados por instâncias 
administrativas, como o sistema CFO/CRO). Portanto, para garantir o ordenamento 
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normativo de uma sociedade, as normas em níveis inferiores da pirâmide não podem se 
contrapor às dos níveis superiores, e nem paralelamente entre si, sob pena de serem 
passíveis de declaração de nulidade quando da ausência de procedimento disciplinado em 
lei. Em uma analogia, residentes de um prédio que estejam insatisfeitos com o limite de 
velocidade de sua rua não podem organizar uma reunião da associação de moradores 
para alterar por conta própria as normas municipais que tratam do assunto, o que caberia 
ao Poder Público Municipal. Por sua vez, o Poder Público Municipal não pode modificar 
normas de competência do Poder Estadual. Vale dizer, as resoluções baixadas pelo CFO 
(no nível basal da pirâmide) não podem se contrapor às leis emanadas pelo Poder 
Legislativo Federal (no nível intermediário da pirâmide).  

Assim, a Resolução CFO nº 195/2019, deveria observar e adequar-se à legislação 
vigente. Portanto, a permissão para o registro e anúncio de mais de duas especialidades 
da referida Resolução é conduta que afronta o disposto na Lei Federal nº 5.081/1966, 
que regula o exercício da Odontologia no território nacional: 

“Art. 7º. É vedado ao cirurgião-dentista: (...) 
c) exercício de mais de duas especialidades” 
No texto frio da Lei, pode-se interpretar que o profissional inscrito não pode 

praticar atos pertencentes a mais de duas especialidades, o que seria uma contradição, 
inclusive, com o artigo anterior: 

“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;” 
Entretanto, cumpre esclarecer que o Legislador, no artigo 7º se refere à atuação 

no mercado como especialista, inclusive mediante ao anúncio. Há normativas anteriores 
que cuidam de regular a publicidade de profissionais da área de saúde. Assim assevera o 
Decreto-Lei nº 4.113/1942, o qual fora acolhido pela Constituição Federal, sem que haja 
revogação expressa: 

“Art. 1º É proibido aos médicos anunciar: 
(...) 
III - exercício de mais de duas especialidades, sendo facultada a enumeração de doenças, órgãos 
ou sistemas compreendidos na especialização; 
(...) 
§ 1º As proibições deste artigo estendem-se, no que for aplicável, aos cirurgiões dentistas.” (grifo 
nosso)  
Diante do exposto, a interpretação mais adequada da legislação vigente ao 

exercício da Odontologia nos dias atuais NÃO impede o profissional de exercer mais de 
duas especialidades como clínico geral, mas sim de ANUNCIÁ-LAS como suas 
especialidades. Considerando uma contradição o profissional poder registrar um terceiro 
título e não poder anuncia-lo, motivou-se a limitação historicamente imposta. 
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Desta forma, resta evidenciado o teor antijurídico da Resolução CFO 195/2019, 
que vai de encontro ao disposto na Lei 5.081/1966 e no Decreto-Lei 4.113/1942. Tais 
normas, que limitam o anúncio de mais de duas especialidades, influenciam várias as 
profissões da saúde, e contemplada pelo próprio CFO como na Consolidação das 
Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, editada pela Resolução 
CFO nº 63/2005: 

“Art. 37. O anúncio do exercício das especialidades em Odontologia obedecerá ao disposto 
nestas normas. 
§ 1º. São vedados o registro e a inscrição de duas especialidades com base no mesmo curso 
realizado, bem como mais de duas especialidades, mesmo que oriundas de cursos ou documentos 
diversos.” 
 Todavia, em transmissão ao vivo pela Internet, ocorrida em 26/02/2019, o CFO 

fundamentou que o teor, ora apontado como antijurídico, da Resolução CFO 195/2019 
baseia-se unicamente na suposta contradição entre os artigos 6º e 7º da Lei Federal 
5.081/1966. O argumento defendido pelo CFO, já refutado nesta Nota Técnica, trata de 
uma interpretação frágil da legislação, além de não encontrar lastro na doutrina.  

Supondo que o CFO faça prosperar a aplicação desta resolução desprovida de 
suporte legal, analisa-se as implicações de cunho prático, no tocante à maior exposição 
do inscrito a questionamentos legais. 

Cabe ressaltar que o especialista pode se servir de seu título justamente para 
influenciar o paciente na escolha daquele que o atenderá. Logo, depositará maior 
confiança e nutrirá expectativas mais exigentes em relação ao desempenho clínico do 
profissional. A atuação esperada do especialista exige do profissional dedicação, estudo e 
vivência exaustivos, fato que foi considerado, pelos autores da lei, difícil de cumprir em 
mais de duas áreas do conhecimento dada a vastidão de informações deve dominar. 

Cumpre ainda destacar que a Resolução CFO 195/2019 não impõe limite ao 
anúncio de número de especialidades. Deste modo, que real eficácia profissional se 
poderia esperar de um único indivíduo inscrito, e anunciado especialista, que pode 
ostentar todas as 23 especialidades atualmente reconhecidas pelo CFO? Ou ainda, que se 
anuncie especialista em 5, ou 10 áreas, seria uma concorrência desleal com o profissional 
especialista que se dedica à uma área do conhecimento? Do outro lado, pacientes 
ofuscados por vastos currículos, com dificuldade real em identificar o profissional que se 
dedica à sua necessidade. A ampliação promovida pela Resolução, inclusive, caminha na 
direção oposta da área da saúde, onde se identifica a estratificação das especialidades em 
subespecialidades. 

Além disso, a inscrição indiscriminada de especialidades compromete a 
fundamental atuação do clínico geral, que será certamente desvalorizado num cenário 
distorcido de multiespecialistas. O acesso da população a profissionais generalistas e 
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preparados para a atuação na área básica de saúde (como são preconizados nas diretrizes 
que norteiam a formação e ensino odontológico) pode se encontrar reduzido.  

Por fim, a Resolução CFO nº 195/2019, conforme afirmado pelo CFO, promove 
a demanda pela atualização dos sistemas eletrônicos dos conselhos para o registro de 
mais de duas especialidades, podendo gerar custos desnecessários.  

A ABOL não se posiciona contra a possibilidade de anunciar mais de duas 
especialidades e reconhece os avanços técnico-científicos da Odontologia desde a 
promulgação da legislação vigente. Somos favoráveis ao progresso da Odontologia, mas 
acreditamos que avanços não podem ser alcançados por meio de normativas, com base 
em  interpretação que contrarie a literatura especializada e a legislação específica. Cremos 
que para a adequação da legislação vigente à evolução atual da Odontologia, a classe deve 
pautar-se pela legalidade e ética, promovendo o devido processo legislativo como forma 
de alcançar a harmonia entre os profissionais, o prestígio da profissão, ciente de suas 
responsabilidades e a prestação de um serviço qualificado à população brasileira. 
Igualmente, defendemos que o CFO adote postura menos centralizada e que possa 
promover um efetivo debate e diálogo, considerando as colocações emanadas pela classe 
e seus representantes ao tomar suas decisões. 
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