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Apresentação

O livro Odontolegista - Preparatório para provas e concursos 2ed é o mais organizado e completo 
livro para os dentistas que desejam ser aprovados nos concursos de perito odontolegista do Brasil.. Fruto 
de um rigoroso trabalho de seleção de questões nos concursos de perito odontolegista do Brasil, e elabo-
ração de novos conteúdos, atende às mais diversas áreas de conhecimento na Odontologia Legal.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fundamental 
importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na Psicologia:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores especializados. 
2. 100% das questões são de concursos passados.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos concursos. 
4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o seguinte mo-

delo:

Por fim, optamos em incluir um capítulo de Língua Portuguesa, Matemática e Informática ao final do li-
vro, por entender a relevância que tais matérias têm tido nos concursos.

O livro Odontolegista - Preparatório para provas e concursos 2ed será um grande facilitador pa-
ra seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principalmente, ajudando você a 
conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Gabriel Palhano
Editor

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL
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Código de Ética Odontológica

Rhonan Ferreira da Silva,  
Ricardo Henrique Alves da Silva e Marcos Vinícius Coltri 

1

01 (IADES/DF – 2016) O Código de Ética Odon-
tológica, aprovado pela Resolução CFO 

nº 118/2012, traz importantes modificações em 
relação às versões anteriores. Um dos aponta-
mentos é o esclarecimento acerca da relação en-
tre paciente e profissional quanto aos termos e 
ao regimento do mercado, inclusive adicionan-
do tensionamento ao que delimita o direito con-
sumerista. A esse respeito, assinale a alternativa 
correta.

 Ⓐ A natureza da relação com o paciente, em 
odontologia, é contratual, respondendo o cirur-
gião dentista sempre subjetivamente, ou seja, in-
dependentemente da culpa. Esse apontamento 
é consensual entre os juristas brasileiros.

 Ⓑ A responsabilidade contratual deriva da exe-
cução obrigacional advinda do contrato de pres-
tação de serviços, seja este verbal ou por escrito.

 Ⓒ A natureza personalíssima da relação pacien-
te/profissional define a peculiaridade de que se 
reveste a prestação dos serviços odontológicos, 
diversos, portanto, das demais prestações, bem 
como de atividade mercantil.

 Ⓓ O Código de Ética e a legislação consumeris-
ta acordam quando apontam para a obrigação 
de resultados, uma vez que, atualmente, os pro-
cedimentos realizados, conforme as técnicas pre-
conizadas, apresentam baixos índices de falhas. 
O melhor exemplo é a implantodontia, que apre-
senta taxas de falhas menores que 5%, quando 
bem executada.

 Ⓔ A execução de trabalhos restauradores sim-
ples não acordados no plano de tratamento vi-
sando a aumentar a produtividade, não se trata 
de falha ética se o paciente for comunicado ime-
diatamente após o procedimento.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Pelo Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), o cirurgião-dentista, enquan-
to profissional liberal, responde subjetivamente, 
isto é, mediante verificação de culpa.
Alternativa B: INCORRETA. Nessa questão, entende-
-se que a expressão “execução obrigacional” re-
fere-se à realização de sua obrigação e não à co-
brança. Portanto, a responsabilidade contratual 
derivaria da inexecução das obrigações advindas 
do contrato, pela não realização do que teria sido 
contratado, de forma verbal ou escrita.
Alternativa C: CORRETA. Conforme consta nas dispo-
sições gerais do Código de Ética Odontológica vi-
gente, no art. 4º, a natureza personalíssima da re-
lação paciente/profissional na atividade odon-
tológica visa demonstrar e reafirmar, através do 
cumprimento dos pressupostos estabelecidos 
por este Código de Ética, a peculiaridade que re-
veste a prestação de tais serviços, diversos, por-
tanto, das demais prestações, bem como de ati-
vidade mercantil.
Alternativa D: INCORRETA. O Código de Ética não abor-
da questões de obrigação de meio ou resultado. Já 
a legislação consumerista (CDC) traz alguns dispo-
sitivos que podem remeter a uma obrigação de re-
sultado, especialmente diante de publicidades que 
que indiquem este contexto este contexto, confor-
me art. 30 do CDC. A caracterização de obrigação 
de meio ou de resultado independe dos índices de 
falhas da técnica ou do procedimento.
Alternativa E: INCORRETA. Todo tratamento neces-
sário ao paciente deve ser exposto no plano de 
tratamento e a sua realização deve ser efetiva-
da mediante ciência e autorização do paciente. 
Conduta contrária constitui infração ética con-
forme art. 11, X do CEO vigente (Constitui infra-
ção ética: X - iniciar qualquer procedimento ou 
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12 ▕ Código de Ética Odontológica

tratamento odontológico sem o consentimen-
to prévio do paciente ou do seu responsável le-
gal, exceto em casos de urgência ou emergên-
cia). A conduta descrita na alternativa também 
seria contrária aos direitos básicos do consumi-
dor, previstos no art. 6º, inciso III, do Código de 
Defesa do Consumidor (Art. 6º São direitos bási-
cos do consumidor: III - a informação adequada 
e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, carac-
terísticas, composição, qualidade, tributos inci-
dentes e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem).

02 (CESPE/PE – 2016) Com relação aos aspectos 
éticos envolvidos em publicações científi-

cas que contenham dados clínicos, assinale a op-
ção correta.

 Ⓐ No caso de pacientes menores de idade, o 
juizado de menores deverá autorizar a publica-
ção do tratamento em revistas científicas.

 Ⓑ Nos casos em que se possa identificar o pa-
ciente, a autorização para publicação requer pa-
gamento ao paciente por uso de imagem.

 Ⓒ O CEO permite a divulgação dos tratamen-
tos odontológicos bem sucedidos, desde que se-
ja comunicada ao paciente em até dez dias após 
a sua publicação.

 Ⓓ Sem autorização expressa do paciente envol-
vido, é permitida a publicação em revistas cientí-
ficas de determinado tratamento após dez anos 
de realização dos procedimentos.

 Ⓔ É necessário que o profissional tenha a au-
torização escrita do paciente ou de seu respon-
sável legal para a publicação científica do trata-
mento.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A autorização para publi-
cação de casos científicos envolvendo menores 
de idade ou incapazes é fornecida pelos pais ou 
responsáveis legais.
Alternativa B: INCORRETA. No caso de publicações 
científicas, em que o fundamento da publicida-
de não é comercial, não é condição necessária 
o pagamento ao paciente pelo uso de sua ima-
gem, desde que ele seja informado formalmen-
te sobre essa condição de ausência de remune-
ração, o que pode ser plenamente negado pelo 
paciente.

Alternativa C: INCORRETA. Não há, no CEO vigente, es-
sa previsão temporal (10 dias) ou de sucesso do tra-
tamento que exima o autor da publicação de obter 
a autorização formal junto ao paciente/responsável 
legal para que seu caso seja publicado.
Alternativa D: INCORRETA. Não há, no CEO vigente, 
essa previsão temporal (10 anos) depois de fina-
lizado um tratamento que exima o autor da pu-
blicação de obter a autorização formal junto ao 
paciente/responsável legal para que seu caso se-
ja publicado.
Alternativa E: CORRETA. O autor da publicação neces-
sita obter a autorização formal junto ao pacien-
te/responsável legal para a publicação científica 
do tratamento, atentando para o art. 14, III e Art. 
49, III do CEO vigente.

03 (CESPE/PE – 2016) Um perito odontológico foi 
designado para investigar um tratamento 

odontológico em que havia suspeita de imperí-
cia por parte de um cirurgião dentista. Entretan-
to, após tomar conhecimento do laudo do perito 
favorecendo o cirurgião dentista, o advogado do 
paciente o denunciou por infração ética ao CRO. 
A partir dessa situação hipotética, é correto afir-
mar que há infração ao CEO, caso o perito:

 Ⓐ afirme que a imperícia não configura falta 
ética do cirurgião dentista.

 Ⓑ seja colega na clínica onde atue o cirurgião 
dentista.

 Ⓒ conheça um primo do cirurgião dentista.
 Ⓓ tenha se formado na mesma faculdade do ci-

rurgião dentista.
 Ⓔ retarde por mais de trinta dias a emissão do 

laudo.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: ler o art. 10 do CEO vigente, que es-
tabelece:
Art. 10. Constitui infração ética:
I - deixar de atuar com absoluta isenção quando 
designado para servir como perito ou auditor, as-
sim como ultrapassar os limites de suas atribui-
ções e de sua competência;
VIII - exercer a função de perito, quando:
a) for parte interessada;
b) tenha tido participação como mandatário da 
parte, ou sido designado como assistente técni-
co de órgão do Ministério Público, ou tenha pres-
tado depoimento como testemunha;
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13▏Rhonan Ferreira da Silva,  Ricardo Henrique Alves da Silva e Marcos Vinícius Coltri 

c) for cônjuge ou a parte for parente, consanguí-
neo ou afim, em linha reta ou colateral até o se-
gundo grau; e, 
d) a parte for paciente, ex-paciente ou qualquer 
pessoa que tenha ou teve relações sociais, afe-
tivas, comerciais ou administrativas, capazes de 
comprometer o caráter de imparcialidade do ato 
pericial ou da auditagem.
Alternativa A: INCORRETA. Apesar de não caber ao pe-
rito fazer juízo de mérito em casos de suposto er-
ro profissional, se esta conduta foi realizada de 
forma não intencional pelo perito ou sem o intui-
to de prejudicar deliberadamente uma das par-
tes (o paciente, no caso), não configuraria infra-
ção ética ao CEO.
Alternativa B: CORRETA. Ser colega de clínica da par-
te questionada eticamente infringe o art. 10, VIII, 
alínea “d” do CEO vigente, por configurar relação 
comercial entre perito e profissional processado.
Alternativa C: INCORRETA. Conhecer um primo do 
profissional processado não configuraria impedi-
mento ou suspeição que culminasse em falta éti-
ca, conforme estabelece o Art. 10, VIII, inciso “c” 
do CEO vigente.
Alternativa D: INCORRETA. O fato exclusivo do peri-
to ter se graduado na mesma faculdade não con-
figura impedimento ou suspeição para atuar no 
caso em questão, nem remeteria a infração ética 
conforme o CEO vigente.
Alternativa E: INCORRETA. Como não foi menciona-
do o âmbito da realização da perícia odontológi-
ca, sabe-se que na área criminal o Perito tem 10 
dias para a entrega do laudo, podendo estender 
este prazo, desde que fundamentado. No âmbi-
to civil e ético, o prazo para a entrega do laudo 
é variável e estipulado pelo juiz (art. 465 do CPC) 
ou pelo Presidente da Comissão de Ética (art. 19 
do CPEO), não havendo previsão de infração éti-
ca para esta circunstância: atraso na entrega do 
laudo. 

04 (CESPE/PE – 2016) Em um matagal, foi encon-
trado o corpo de um homem que apresen-

tava todos os dentes. Como a identificação dati-
loscópica não foi satisfatória, o perito odontoló-
gico foi convocado para auxiliar no processo de 
identificação. Após investigação prévia, o perito 
foi informado de que o homem não identifica-
do poderia ter sido paciente de um determinado 
cirurgião dentista. Acerca desse caso hipotético, 
assinale a opção correta de acordo com o CEO.

 Ⓐ O cirurgião dentista poderá fornecer a docu-
mentação que for requisitada pelo perito após a 
autorização expressa do presidente do CRO de 
sua região.

 Ⓑ O cirurgião dentista, sem incorrer em infra-
ção ética, poderá alegar que não possui a docu-
mentação necessária porque a última consulta 
do paciente foi há mais de dez anos.

 Ⓒ Fornecer as informações do paciente confi-
gurará quebra de sigilo profissional do cirurgião 
dentista.

 Ⓓ Fornecer informações solicitadas pelo perito 
constitui obrigação legal do cirurgião dentista, 
sobrepondo-se ao instituto do sigilo profissional.

 Ⓔ O cirurgião dentista, após a autorização do 
seu representante legal, poderá fornecer a docu-
mentação que for requisitada pelo perito. 

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: ver a resolução CFO 091/2009 
transcrita abaixo:
Aprova as normas técnicas concernentes à digi-
talização, uso dos sistemas informatizados para a 
guarda e manuseio dos documentos dos prontu-
ários dos pacientes, quanto aos Requisitos de Se-
gurança em Documentos Eletrônicos em Saúde.
O Presidente do CONSELHO FEDERAL DE ODON-
TOLOGIA, cumprindo deliberação do Plenário, 
em reunião realizada no dia 20 de agosto de 
2009, no exercício de suas atribuições legais, e
Considerando que as unidades de serviços de 
apoio, diagnóstico e terapêutica têm documen-
tos próprios, que fazem parte dos prontuários 
dos pacientes;
Considerando que o cirurgião-dentista tem o de-
ver de elaborar um prontuário para cada pacien-
te a que assiste;
Considerando o crescente volume de documen-
tos armazenados pelos vários tipos de estabele-
cimentos de saúde, conforme definição de tipos 
de unidades do Cadastro Nacional de Estabeleci-
mentos de Saúde, do Ministério da Saúde;
Considerando os avanços da tecnologia da infor-
mação e de telecomunicações, que oferecem no-
vos métodos de armazenamento e transmissão 
de dados;
Considerando que o prontuário do paciente, 
em qualquer meio de armazenamento, é pro-
priedade física da instituição onde o mesmo 
é assistido - independente de ser unidade de 
saúde ou consultório, a quem cabe o dever da 
guarda do documento;
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14 ▕ Código de Ética Odontológica

Considerando que os dados ali contidos perten-
cem ao paciente e só podem ser divulgados com 
sua autorização ou a de seu responsável ou por 
dever legal ou justa causa;
Considerando que o prontuário e seus respecti-
vos dados pertencem ao paciente e devem es-
tar permanentemente disponíveis, de modo que 
quando solicitado por ele ou seu representante 
legal permita o fornecimento de cópias autênti-
cas das informações pertinentes;
Considerando que o sigilo profissional, que visa 
preservar a privacidade do indivíduo, deve estar 
sujeito às normas estabelecidas na legislação e no 
Código de Ética Odontológica, independente do 
meio utilizado para o armazenamento dos dados 
no prontuário, quer eletrônico quer em papel;
Considerando o disposto no Manual de Certifica-
ção para Sistemas de Registro Eletrônico em Saú-
de, elaborado, conforme convênio, pelo Conse-
lho Federal de Medicina (CFM) e Sociedade Brasi-
leira de Informática em Saúde;
Considerando autorização do Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) e da Sociedade Brasileira 
de Informática em Saúde, para uso, por parte do 
Conselho Federal de Odontologia, do tópico Re-
quisitos de Segurança em Documentos Eletrôni-
cos em Saúde do disposto no Manual de Certi-
ficação para Sistemas de Registro Eletrônico em 
Saúde, elaborado, conforme convênio, pelo Con-
selho Federal de Medicina e Sociedade Brasileira 
de Informática em Saúde, aprovada pela Resolu-
ção CFM-1821, de 2007, e suas alterações;
Considerando que a autorização legal para elimi-
nar o papel depende de que os sistemas informa-
tizados para a guarda e manuseio de prontuários 
de pacientes atendam integralmente aos requisi-
tos do “Nível de garantia de segurança 2 (NGS2)”, 
estabelecidos no referido manual;
Considerando que toda informação em saúde 
identificada individualmente necessita de prote-
ção em sua confidencialidade, por ser princípio 
basilar do exercício da Odontologia;
Considerando os enunciados constantes nos art. 
3º do Capítulo II e art. 10 do Capítulo VI do Có-
digo de Ética Odontológica, o cirurgião-dentista 
tem a obrigação ética de proteger o sigilo pro-
fissional, conforme Resolução CFO-42, de 2003;
Considerando o preceituado no art. 5º, inciso X 
da Constituição da República Federativa do Bra-
sil, nos arts. 153, 154 e 325 do Código Penal (De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940) e 
no art. 229, inciso I do Código Civil (Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002),

Resolve:
Art. 1º Aprovar o uso, por parte do Conselho Fe-
deral de Odontologia, do tópico Requisitos de 
Segurança em Documentos Eletrônicos em Saú-
de do disposto no Manual de Certificação para 
Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde, ela-
borado, conforme convênio, pelo Conselho Fe-
deral de Medicina e Sociedade Brasileira de In-
formática em Saúde, do Manual de Certificação 
para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde, 
versão 3.3 disponível no site do Conselho Fede-
ral de Odontologia.
Art. 2º Autorizar a digitalização dos prontuários 
dos pacientes, desde que o modo de armazena-
mento dos documentos digitalizados obedeça 
à norma específica de digitalização contida nos 
parágrafos abaixo:
§ 1º Os métodos de digitalização devem repro-
duzir todas as informações dos documentos ori-
ginais.
§ 2º Os arquivos digitais oriundos da digitaliza-
ção dos documentos do prontuário dos pacien-
tes deverão ser controlados por sistema especia-
lizado (Gerenciamento Eletrônico de Documen-
tos - GED), que possua, minimamente, as seguin-
tes características:
a) Capacidade de utilizar base de dados adequa-
da para o armazenamento dos arquivos digitali-
zados;
b) Método de indexação que permita criar um ar-
quivamento organizado, possibilitando a pesqui-
sa de maneira simples e eficiente; e
c) Obediência aos requisitos do “Nível de garan-
tia de segurança 2 (NGS2)”, estabelecidos no Ma-
nual de Certificação para Sistemas de Registro 
Eletrônico em Saúde.
Art. 3º Autorizar o uso de sistemas informatiza-
dos para a guarda e manuseio de prontuários de 
pacientes e para a troca de informação identifi-
cada em saúde, eliminando a obrigatoriedade 
do registro em papel, desde que esses sistemas 
atendam integralmente aos requisitos do “Nível 
de garantia de segurança 2 (NGS2)”, estabeleci-
dos no Manual de Certificação para Sistemas de 
Registro Eletrônico em Saúde.
Art. 4º Não autorizar a eliminação do papel 
quando da utilização somente do “Nível de Ga-
rantia de Segurança 1 (NGS1)”, por falta de am-
paro legal.
Art. 5º Como o “Nível de Garantia de Segurança 
2 (NGS2)” exige o uso de assinatura digital, e con-
forme os arts. 2º e 3º desta Resolução, está au-
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torizada a utilização de certificado digital padrão 
ICP-Brasil.
Art. 6º No caso de microfilmagem, os prontuá-
rios microfilmados poderão ser eliminados de 
acordo com a legislação específica, que regula-
menta essa área e após análise obrigatória da Co-
missão de Revisão de Prontuários da unidade ci-
rurgião-dentista-hospitalar geradora do arquivo.
Art. 7º Estabelecer a guarda permanente, consi-
derando a evolução tecnológica, para os prontu-
ários dos pacientes arquivados eletronicamen-
te em meio óptico, microfilmado ou digitalizado.
Art. 8º Estabelecer o prazo mínimo de 10 (dez) 
anos, a partir do último registro, para a preser-
vação dos prontuários dos pacientes em supor-
te de papel, que não foram arquivados eletroni-
camente em meio óptico, microfilmado ou digi-
talizado.
Art. 9º Esta Resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação na Imprensa Oficial, revoga-
das as disposições em contrário.

MIGUEL ÁLVARO SANTIAGO NOBRE
Alternativa A: INCORRETA. O cirurgião-dentista po-
derá fornecer a documentação requisitada pe-
lo perito, independente de autorização do CRO, 
pois estaria configurada justa causa para eventu-
al quebra de sigilo, nos casos de perícia odonto-
lógica e colaboração com a Justiça (art. 14, pará-
grafo único, inciso II, do CEO).
Alternativa B: INCORRETA. O cirurgião-dentista pode 
responder eticamente, pois apesar da Resolução 
CFO 91/2009 estabelecer o prazo mínimo de 10 
anos para arquivamento dos prontuários físicos 
após o último registro de atendimento, o arqui-
vamento dos documentos digitais deve ser per-
manente, não sendo autorizada a eliminação dos 
arquivos em papel quando não forem atendidos 
os requisitos de segurança. Em adição, o CEO não 
estabelece tempo mínimo para arquivamento da 
documentação odontológica (art. 17) o que de-
manda maior cautela do profissional em realizar 
o descarte de documentos físicos que integram a 
documentação odontológica.
Alternativa C: INCORRETA. No caso em questão, se 
quebrar o sigilo remeter necessariamente à in-
fração ao CEO, a alternativa é falsa, pois há pre-
visão normativa específica que ampara o profis-
sional a ceder as informações ao perito: nos ca-
sos de perícia odontológica e colaboração com 
a Justiça (art. 14 do CEO), descaracterizando a in-
fração ética.

Alternativa D: CORRETA. O cirurgião-dentista poderá 
fornecer a documentação requisitada pelo peri-
to sem cometer infração ética, pois estaria confi-
gurada justa causa para eventual quebra de sigi-
lo, nos casos de perícia odontológica e colabora-
ção com a Justiça (art. 14 do CEO).
Alternativa E: INCORRETA. O cirurgião-dentista pode-
rá fornecer a documentação requisitada pelo pe-
rito, independente de autorização dos familiares, 
pois estaria configurada justa causa para even-
tual quebra de sigilo, nos casos de perícia odon-
tológica e colaboração com a Justiça (art. 14 do 
CEO).

05 (CESPE/PE – 2016) o dentista Aldo foi procu-
rado por Berenice, uma paciente que, bas-

tante nervosa, manifestou intenção de processá-
-lo devido às zombarias de que ela estava sen-
do vítima. Segundo a paciente, uma conhecida de-
la, Carla, esposa de um dentista, Daniel, por acaso 
utilizou o celular do marido e reconheceu a colega 
Berenice em foto postada em um grupo de What-
sApp usado para estudos e pesquisas de profissio-
nais de odontologia, do qual participavam os dois 
dentistas mencionados. A partir de então, Carla ha-
via começado a fazer brincadeiras sobre a condição 
de edêntula de Berenice. Nesse caso hipotético, de 
acordo com as disposições do CEO:

 Ⓐ embora não seja profissional, Carla, a conhe-
cida de Berenice, foi quem atentou contra o re-
ferido código, uma vez que agiu contrariamente 
aos códigos morais da sociedade.

 Ⓑ o profissional responsável pelo tratamento, Al-
do, e o marido dentista da colega, Daniel, deverão 
responder solidariamente por falta de ética.

 Ⓒ à paciente Berenice não cabe nenhum direito 
sobre questão ética, pois o fato ocorrido foi um 
caso fortuito.

 Ⓓ houve falha ética que deve ser atribuída ex-
clusivamente a Daniel, o marido dentista da co-
lega da paciente que, inadvertidamente, expôs a 
condição da paciente Berenice.

 Ⓔ houve falha ética que deve ser atribuída ex-
clusivamente a Aldo, o qual, sem autorização 
expressa da paciente, postou em um grupo de 
WhatsApp restrito a profissionais imagem de Be-
renice.

GRAU DE DIFICULDADE
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Alternativa A: INCORRETA. O CEO é para profissionais 
inscritos no CRO. Portanto, quem quebrou o si-
gilo profissional foi um dentista e não a esposa 
de um deles.
Alternativa B: INCORRETA. Apenas o CD Aldo respon-
derá eticamente pela quebra do sigilo profissio-
nal, uma vez que, pela descrição do caso, era pos-
sível reconhecer a paciente e mesma se insurgiu 
por não ter consentido com o uso das imagens.
Alternativa C: INCORRETA. A paciente pode questio-
nar no âmbito ético, civil e criminal, pela quebra 
de sigilo e uso indevido de imagens.
Alternativa D: INCORRETA. A falha ética foi de quem 
expôs e postou as imagens da paciente, CD. Al-
do, sem observar as restrições impostas no CEO.
Alternativa E: CORRETA. Apesar do aplicativo What-
sApp não ser uma ferramenta de uso acadêmico/
científico, a justificativa do uso deste grupo res-
paldaria o uso das imagens da paciente caso ti-
vesse autorização expressa da mesma – ver art. 
14, III do CEO.

06 (IESES/SC – 2017) O Código de Ética Odonto-
lógico regula os direitos e deveres do ci-

rurgião dentista, profissionais técnicos e auxi-
liares, e pessoas jurídicas que exerçam ativida-
des na área da Odontologia, em âmbito público 
e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos 
Conselhos de Odontologia é uma profissão que 
se exerce em benefício da saúde do ser humano, 
da coletividade e do meio ambiente, sem discri-
minação de qualquer forma ou pretexto. Segun-
do a Resolução CFO-118/2012 que aprova o Có-
digo de Ética odontológica, constitui-se em um 
direito fundamental do cirurgião dentista inscri-
to, EXCETO:

 Ⓐ Resguardar o segredo a respeito das informa-
ções adquiridas no desempenho de suas funções.

 Ⓑ Decidir em quaisquer circunstâncias, levan-
do em consideração sua experiência e capaci-
dade profissional; o tempo a ser dedicado ao 
paciente ou periciado; evitando que o acúmu-
lo de encargos, consultas, perícias ou outras ava-
liações venham prejudicar o exercício pleno da 
Odontologia.

 Ⓒ Diagnosticar, planejar e executar tratamen-
tos, com liberdade de convicção; no limite de 
suas atribuições, observados o estado atual da 
Ciência e sua dignidade profissional.

 Ⓓ Recusar qualquer disposição estatutária, re-
gimental, de instituição pública ou privada que 

limite a escolha dos meios a serem postos em 
prática para o estabelecimento do diagnóstico 
e para a execução do tratamento, bem como re-
cusar-se a executar atividades que não sejam de 
sua competência legal.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Nesse item, o autor da 
questão, para considerá-la incorreta adotou ape-
nas o que consta literalmente disposto no art. 5º 
do CEO, no capítulo de Direitos Fundamentais, 
onde o inciso II deste artigo estabelece: “guardar 
sigilo a respeito das informações adquiridas no 
desempenho de suas funções”, ou entendeu que 
havia diferença conceitual entre sigilo e segredo. 
Alternativa B: CORRETA. Direito fundamental cons-
tante no art. 5º, VII do CEO vigente.
Alternativa C: CORRETA. Direito fundamental cons-
tante no art. 5º, I do CEO vigente.
Alternativa D: CORRETA. Direito fundamental cons-
tante no art. 5º, VI do CEO vigente.

07 (IBFC/PR – 2017) Em relação ao Código de Éti-
ca Odontológica, Resolução 118/2012 do 

Conselho Federal de Odontologia, analise as afir-
mativas a seguir.

I. Sobre a assistência a pacientes internados, 
constitui infração ética do odontologista se 
afastar de suas atividades profissionais, mes-
mo temporariamente, sem deixar outro ci-
rurgião dentista encarregado do atendimen-
to de seus pacientes internados ou em esta-
do grave.

II. O profissional inscrito poderá utilizar-se de 
meios de comunicação para conceder en-
trevistas ou palestras públicas sobre assun-
tos odontológicos de sua atribuição, com fi-
nalidade de esclarecimento e educação no 
interesse da coletividade, com autopromo-
ção, preservando sempre o decoro da profis-
são, sendo vedado anunciar nesse ato o seu 
endereço profissional, endereço eletrônico e 
telefone.

III. É vedado ao profissional inscrito realizar pa-
lestras em escolas, empresas ou quaisquer 
entidades que tenham como objetivo a di-
vulgação de serviços profissionais e inte-
resses particulares, diversos da orientação e 
educação social quanto aos assuntos odon-
tológicos.
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Assinale a alternativa correta.

 Ⓐ Estão corretas todas as afirmativas.
 Ⓑ Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
 Ⓒ Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
 Ⓓ Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
 Ⓔ Nenhuma das afirmativas.

GRAU DE DIFICULDADE

ASSERTIVA I: CORRETA. Conforme consta no art. 28, 
II do CEO vigente, que estabelece: II - afastar-se 
de suas atividades profissionais, mesmo tempo-
rariamente, sem deixar outro cirurgião-dentista 
encarregado do atendimento de seus pacientes 
internados ou em estado grave.
ASSERTIVA II: INCORRETA. Conforme consta no art. 
47 do CEO vigente, as entrevistas e palestras po-
dem ser proferidas pelo cirurgião-dentista, sem 
que haja autopromoção, que estabelece: O pro-
fissional inscrito poderá utilizar-se de meios de 
comunicação para conceder entrevistas ou pa-
lestras públicas sobre assuntos odontológicos 
de sua atribuição, com finalidade de esclareci-
mento e educação no interesse da coletividade, 
sem que haja autopromoção ou sensacionalis-
mo, preservando sempre o decoro da profissão, 
sendo vedado anunciar neste ato o seu endereço 
profissional, endereço eletrônico e telefone.
ASSERTIVA III: CORRETA. Conforme consta no art. 48, 
I do CEO vigente, que estabelece: realizar pales-
tras em escolas, empresas ou quaisquer entida-
des que tenham como objetivo a divulgação de 
serviços profissionais e interesses particulares, 
diversos da orientação e educação social quan-
to aos assuntos odontológicos.
Resposta: Ⓓ

08 (IBFC/PR – 2017) Assinale a alternativa que 
não apresenta uma sanção prevista no Có-

digo de Ética Odontológica, Resolução 118/2012 
do Conselho Federal de Odontologia.

 Ⓐ Advertência confidencial, em aviso reservado.
 Ⓑ Censura confidencial, em aviso reservado.
 Ⓒ Advertência pública, em publicação oficial.
 Ⓓ Suspensão do exercício profissional até 30 

(trinta) dias.
 Ⓔ Cassação do exercício profissional ad referen-

dum do Conselho Federal.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: para responder essa questão, o 
candidato deve conhecer todas as penalidades 
que estão dispostas no art. 51 do CEO, transcri-
tas a seguir:
Art. 51. Os preceitos deste Código são de obser-
vância obrigatória e sua violação sujeitará o in-
frator e quem, de qualquer modo, com ele con-
correr para a infração, ainda que de forma indi-
reta ou omissa, às seguintes penas previstas no 
artigo 18 da Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964:
I - advertência confidencial, em aviso reservado; 
II - censura confidencial, em aviso reservado;
III - censura pública, em publicação oficial;
IV - suspensão do exercício profissional até 30 
(trinta) dias; e,
V - cassação do exercício profissional ad referen-
dum do Conselho Federal.
Resposta: Como não há previsão de advertência 
pública e sim de censura pública, a sansão que 
não está prevista no CEO vigente está na letra C.

09 (IBFC/PR – 2017) Assinale a alternativa que apre-
senta uma circunstância que, segundo o Có-

digo de Ética Odontológica, Resolução 118/2012 do 
Conselho Federal de Odontologia, é uma circunstân-
cia considerada de manifesta gravidade.

 Ⓐ A inobservância das notificações expedi-
das pela fiscalização, o não comparecimento 
às solicitações ou intimações do Conselho Re-
gional para esclarecimentos ou na instrução da 
ação disciplina.

 Ⓑ Exercer, após ter sido alertado, atividade 
odontológica em pessoa jurídica, ilegal, inidônea 
ou irregular.

 Ⓒ O falso testemunho ou perjúrio.
 Ⓓ Aproveitar-se da fragilidade do paciente.
 Ⓔ Cometer a infração com abuso de autoridade 

ou violação do dever inerente ao cargo ou função.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: os atos que caracterizam manifes-
ta gravidade estão dispostos no Art. 53, em seus 
doze incisos.
Alternativa A: INCORRETA. A inobservância das notifi-
cações e chamamentos do CRO caracterizam cir-
cunstâncias que podem agravar a pena (e não 
manifesta gravidade), dispostas no art. 55, III do 
CEO.
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Alternativa B: CORRETA. Ato que caracteriza manifes-
ta gravidade disposto no art. 53, III do CEO vigente.
Alternativa C: INCORRETA. Falso testemunho ou per-
júrio caracterizam circunstâncias que podem 
agravar a pena (e não manifesta gravidade), dis-
postas no art. 55, V do CEO.
Alternativa D: INCORRETA. Aproveitar-se da fragilida-
de do paciente caracteriza circunstância que po-
de agravar a pena (e não manifesta gravidade), 
dispostas no art. 55, VI do CEO.
Alternativa E: INCORRETA. Infração ética decorren-
te de abuso de autoridade ou violação do de-
ver inerente de cargo ou função caracterizam cir-
cunstâncias que podem agravar a pena (e não 
manifesta gravidade), dispostas no art. 55, VII do 
CEO.

10 (CESPE/MA – 2018) À luz da legislação perti-
nente, o odontologista quebrará o sigilo 

profissional se:

 Ⓐ relatar o Código Internacional das Doenças 
no atestado odontológico sem a assinatura de 
consentimento do paciente.

 Ⓑ notificar doença compulsória ao órgão com-
petente.

 Ⓒ cobrar os honorários em juízo no caso de de-
clinação do tratamento empreendido.

 Ⓓ colaborar com a justiça nos casos previstos 
em lei sem autorização do paciente.

 Ⓔ revelar fato sigiloso de incapaz ao seu 
responsável.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: as circunstâncias que compreen-
dem justa causa para a quebra do sigilo, sem 
configurar infração ética estão contidas no pará-
grafo único do art. 14 do CEO vigente, como se 
seguem:
Parágrafo único. Compreende-se como justa 
causa, principalmente:
I - notificação compulsória de doença;
II - colaboração com a justiça nos casos previs-
tos em lei;
III - perícia odontológica nos seus exatos limites;
IV - estrita defesa de interesse legítimo dos pro-
fissionais inscritos; e,
V - revelação de fato sigiloso ao responsável pe-
lo incapaz.

Alternativa A: CORRETA. Na Odontologia essa previ-
são não é explícita em normativa, mas pode ser 
feita uma analogia com base nos textos médicos 
(uma vez que enunciado da questão faz referên-
cia à legislação em geral e não apenas às normas 
emanadas dos Conselhos Federal e Regionais de 
Odontologia) no sentido de que a colocação do 
código da CID-10 em documentos legais, espe-
cialmente previdenciários, sanitários e trabalhis-
tas, não configura infração ética. Já nos atesta-
dos com finalidade administrativa é recomen-
dado que o paciente autorize expressamente o 
profissional para a colocação do código da CID-
10 para evitar a exposição desnecessária e dano-
sa do paciente mediante eventual quebra de si-
gilo profissional. Ver Resolução CFM 1658/2002 
(http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/
CFM/2002/1658_2002.pdf). 
Alternativa B: INCORRETA. Notificação compulsória é 
dever legal do profissional e constitui justa cau-
sa para a quebra de sigilo, conforme art. 14, pará-
grafo único, I do CEO vigente.
Alternativa C: INCORRETA. Cobrar honorários judicial-
mente e expor o tratamento realizado não confi-
gura infração ética, conforme art. 15 do CEO vi-
gente.
Alternativa D: INCORRETA. Colaboração com a Justiça 
é dever legal do profissional e constitui justa cau-
sa para a quebra de sigilo, conforme art. 14, pará-
grafo único, II do CEO vigente.
Alternativa E: INCORRETA. Revelação de fato sigilo-
so ao responsável pelo incapaz é dever legal do 
profissional e constitui justa causa para a quebra 
de sigilo, conforme art. 14, parágrafo único, V do 
CEO vigente.

11 (FCC/BA - 2014) De acordo com o artigo 10 
do vigente Código de Ética Odontológica, 

aprovado pela Resolução do Conselho Federal 
de Odontologia (CFO) no. 118/2012, constitui in-
fração ética:

I. Acumular as funções de perito/auditor e 
procedimentos terapêuticos odontológicos 
na mesma entidade prestadora de serviços 
odontológicos.

II. Prestar serviços de auditoria a pessoas físi-
cas ou jurídicas que tenham obrigação de 
inscrição nos Conselhos e que não estejam 
regularmente inscritas no Conselho de sua 
jurisdição.
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III. Negar, na qualidade de perito odonto-legal, 
informações odontológicas consideradas ne-
cessárias ao pleito da concessão de benefí-
cios previdenciários ou seguros de acidentes 
pessoais sobre seu paciente.

IV. Deixar de realizar procedimentos relacio-
nados exclusivamente à área forense aos 
pacientes para fins de perícia, mesmo que 
contrários às normas de Vigilância Sanitária.

Está correto o que se afirma APENAS em:

Ⓐ I, III e IV.
Ⓑ I e II.
Ⓒ II, III e IV.
Ⓓ II e III.
Ⓔ I e IV.   

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I: CORRETA. Pois a situação apresentada 
nesse item iria configurar um conflito de interes-
ses pelo fato de o cirurgião-dentista prestar ser-
viço para a entidade e ser o auditor de si mesmo.
Assertiva II: CORRETA. Pois o cirurgião-dentista tem 
a obrigação de apenas prestar serviços em enti-
dades odontológicas com inscrição regular jun-
to ao Conselho Regional de Odontologia da ju-
risdição.
Assertiva III: INCORRETA. O texto original no Código 
de Ética Odontológica elenca que “negar, na qua-
lidade de profissional assistente, informações 
odontológicas necessárias ao pleito da conces-
são de benefício previdenciário ou seguro de aci-
dentes pessoais sobre seu paciente”. Assim, não 
se trata, como no enunciado do item “na qualida-
de de perito odonto-legal”.
Assertiva IV: INCORRETA. O texto original no Código 
de Ética Odontológica informa que é infração éti-
ca “realizar ou exigir procedimentos prejudiciais 
aos pacientes e ao profissional, contrários às nor-
mas de Vigilância Sanitária, exclusivamente para 
fins de auditoria ou perícia”, ou seja, em nenhu-
ma ocasião da atividade pericial ou de auditoria, 
é permitido executar um ato contrário às normas 
de Vigilância Sanitária”.
Resposta: Ⓑ

12 (FCC/BA - 2014) Segundo o inciso VIII do ar-
tigo 10 do capítulo IV do Código de Éti-

ca Odontológica vigente, constitui infração éti-

ca exercer a função de perito quando o perito 
odonto-legal: 

Ⓐ Tiver publicações nacionais relacionadas à 
área a ser estudada.
Ⓑ For cônjuge ou a parte for parente consanguí-
neo em linha reta até o quarto grau.
Ⓒ Tenha sido designado como assistente técni-
co de órgão do Ministério Público no caso em 
questão.
Ⓓ Mostrar imparcialidade no momento do ato 
pericial.
Ⓔ Conseguir estabelecer o diagnóstico e prog-
nóstico do periciando que estiver atendendo.    

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Não há nenhuma previsão 
nesse sentido no referido inciso.
Alternativa B: INCORRETA. Pois conforme o Código 
de Ética Odontológica o grau de parentesco é 
até segundo grau.
Alternativa C: CORRETA. Conforme estabelecido no 
Código de Ética Odontológica.
Alternativa D: INCORRETA. Não há nenhuma previsão 
nesse sentido no referido inciso. E, por natureza, 
a atuação do perito é de imparcialidade, ou se-
ja, incompatível com uma infração ética o fato de 
ser imparcial.
Alternativa E: INCORRETA. Não há nenhuma previsão 
nesse sentido no referido inciso.  

13 (FUNCAB/MT - 2014) Constitui infração ética:

Ⓐ Apontar falhas nos regulamentos e normas 
das instituições em que trabalhe, quando julgar 
indignas para o exercício da profissão.
Ⓑ Recusar-se a exercer a profissão em âmbito 
público, onde as condições de trabalho não se-
jam seguras.
Ⓒ Realizar procedimento de área diferente de 
sua especialização registrada no Conselho Re-
gional.
Ⓓ Criticar erro técnico-científico de colega au-
sente, salvo por meio de representação ao Con-
selho Regional.
Ⓔ Atuar exclusivamente na sua especialidade 
em pacientes encaminhados por outro cirurgião-
-dentista.  
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GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Esta alternativa contém 
um dever a ser executado e não uma infração éti-
ca, de acordo com o Código de Ética Odontológi-
ca, Capítulo III – Dos Deveres Fundamentais, Art. 
9º, Inciso XI.
Alternativa B: INCORRETA. Esta alternativa contém 
um direito a ser exercido e não uma infração éti-
ca, de acordo com o Código de Ética Odontológi-
ca, Capítulo II – Dos Direitos Fundamentais, Art. 
5º, Inciso IV.
Alternativa C: INCORRETA. O cirurgião-dentista po-
de executar qualquer procedimento que encon-
tre respaldo na literatura odontológica, observa-
da sua competência técnica, não havendo restri-
ção legal para executar atos fora de sua especia-
lidade.
Alternativa D: CORRETA. As análises e críticas aos tra-
tamentos executados por outros profissionais só 
devem ser feitas nos momentos previamente de-
finidos, ou seja, diretamente para o profissional 
envolvido ou mediante denúncia fundamentada 
junto ao Conselho Regional de Odontologia da 
jurisdição.
Alternativa E: INCORRETA. Neste caso a infração ética 
fica caracterizada quando o especialista atua fo-
ra da área de encaminhamento feito por colega. 
Atuar exclusivamente em sua área de especiali-
dade é permitido ao profissional e não infração 
ética, devendo, conforme estabelecido no Códi-
go de Ética Odontológica, Capítulo X – Das Es-
pecialidades, Art. 23 “O especialista, atendendo 
a paciente encaminhado por cirurgião-dentista, 
atuará somente na área de sua especialidade re-
quisitada”.

14 (UESPI/PI - 2014) O Código de Ética Odonto-
lógica regula os direitos e deveres dos pro-

fissionais e das entidades com inscrição nos Con-
selhos de Odontologia, segundo suas atribuições 
específicas. Em relação ao paciente, todas as al-
ternativas abaixo constituem infração ética, EX-
CETO:

 Ⓐ Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou te-
rapêutica.

 Ⓑ Executar ou propor tratamento desnecessá-
rio ou para o qual não esteja capacitado.

 Ⓒ Deixar de atender paciente que procure cui-
dados profissionais em casos de urgências, quan-

do não haja outro cirurgião-dentista em condi-
ções de fazê-lo.

 Ⓓ Iniciar tratamento em menores sem autori-
zação dos responsáveis ou representantes legais, 
mesmo em caso de urgências ou emergências.

 Ⓔ Adotar novas técnicas ou materiais que não 
tenham efetiva comprovação científica.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. Constitui infração ética e, 
portanto, não se deve exagerar em diagnóstico, 
prognóstico ou terapêutica, de acordo com o Art. 
11, Inciso III do CEO vigente.
Alternativa B: CORRETA. Constitui infração ética e, 
portanto, não se deve executar ou propor trata-
mento desnecessário ou para o qual não esteja 
capacitado de acordo com o Art. 11, Inciso V do 
CEO vigente.
Alternativa C: CORRETA. Constitui infração ética e, 
portanto, não se deve deixar de atender pacien-
te que procure cuidados profissionais em caso de 
urgência, quando não haja outro cirurgião-den-
tista em condições de fazê-lo, de acordo com o 
Art. 11, Inciso VII do CEO vigente. Importante fri-
sar que o termo utilizado é o de urgência, que 
pode ser entendido, por exemplo, como um qua-
dro de dor de dente ou, ainda, algum problema 
estético. Não se trata de emergência, que lida, 
muitas vezes, com o risco de morte do paciente.
Alternativa D: INCORRETA. Não constitui infração éti-
ca iniciar qualquer procedimento ou tratamento 
odontológico mesmo sem o consentimento pré-
vio do paciente ou do seu responsável legal, espe-
cificamente nos casos de atendimento de urgên-
cia ou emergência de menores de idade, de acor-
do com o Art. 11, Inciso X do CEO vigente.
Alternativa E: CORRETA. Constitui infração ética e, 
portanto, não se deve adotar novas técnicas ou 
materiais que não tenham efetiva comprovação 
científica, de acordo com o Art. 11, Inciso IX do 
CEO vigente. 

15 (CESPE/PE – 2016) O CEO descreve, de ma-
neira clara, objetiva e distinta, os direitos e 

deveres fundamentais do cirurgião-dentista. De 
acordo com o CEO, é  dever fundamental do ci-
rurgião-dentista.

Ⓐ Compreender que a necessidade social da po-
pulação se situa acima das condições de traba-
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lho ideais, devendo atuar em âmbito público de 
acordo com o que for oferecido.
Ⓑ Assegurar as condições adequadas para o de-
sempenho ético-profissional da odontologia, 
quando investido em função de direção ou res-
ponsável técnico.
Ⓒ Adequar o tempo a ser dedicado ao paciente 
ou periciado de acordo com a norma do serviço, 
público ou privado.
Ⓓ Executar tratamento com liberdade conforme 
sua experiência pessoal, que deverá ser prioriza-
da em relação à ciência atual nos casos de êxito.
Ⓔ Tornar público o tratamento no qual o pacien-
te não manifestar a intenção do sigilo

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O empenho do profissio-
nal na promoção de saúde bucal deve ser o mes-
mo, independente do âmbito ser público ou pri-
vado, cabendo-lhe harmonizar as necessidades 
da população com as condições de trabalho que 
lhe são oferecidas.
Alternativa B: CORRETA. Conforme consta no art. 9º, 
inciso IV do CEO vigente.
Alternativa C: INCORRETA. a adequação do tempo é 
um direito e não um dever profissional.
Alternativa D: INCORRETA. a execução de tratamen-
tos com liberdade é um direito e não um dever 
profissional.
Alternativa E: INCORRETA. diante da não manifesta-
ção de um paciente quanto ao sigilo envolvido 

no seu tratamento, é direito e dever do profissio-
nal resguarda-lo.

16 (CESPE/PF - 2013) Caso o auxiliar de consultó-
rio, habilitado e inscrito no conselho regio-

nal de odontologia, cometa infração ética, ele e 
o cirurgião-dentista responsável por seu treina-
mento responderão ao processo instaurado para 
averiguar a prática da infração.

( ) CORRETA ( ) INCORRETA

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva: CORRETA. Para que um profissional da 
Odontologia (CD, TPD, ASB, TSB e APD) seja pro-
cessado e punido eticamente, é necessário que o 
mesmo tenha registro e inscrição junto ao CRO 
da jurisdição onde exerce suas atividades. Em ca-
so de infração ética eventualmente cometida por 
profissional da equipe auxiliar clínica (TSB e ASB), 
como estes só podem atuar sob supervisão e de-
legação do CD, é esperado que ambos respon-
dam ao processo ético odontológico para verifi-
car se a alegada infração ética praticada pelo au-
xiliar foi cometida com o conhecimento e aval do 
CD que supervisiona as suas atividades. Depen-
dendo do caso averiguado, o CD pode não ser 
punido pela infração cometida pelo auxiliar.
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RESUMO PRÁTICO

Os temas mais frequentes, nas provas anali-
sadas e aqui apresentadas e comentadas, envol-
vem os seguintes assuntos: Perícias e Auditorias, 
Sigilo Profissional, Relação com o Paciente, e Do-
cumentos Odontológicos.

Vale ressaltar que ao se preparar para o con-
curso, o candidato deve atentar para a versão vi-
gente do Código de Ética Odontológica (CEO), 
pois a maioria das questões elaboradas lida com 
a informação de forma literal e não com a inter-
pretação de casos.

No capítulo “Das Auditorias e Perícias Odon-
tológicas”, no Código de Ética Odontológica, é 
importante atentar para as infrações éticas dis-
postas no Art. 10 do CEO (2013):

I. deixar de atuar com absoluta isenção 
quando designado para servir como pe-
rito ou auditor, assim como ultrapassar 
os limites de suas atribuições e de sua 
competência;

II. intervir, quando na qualidade de perito 
ou auditor, nos atos de outro profissio-
nal, ou fazer qualquer apreciação na 
presença do examinado, reservando 
suas observações, sempre fundamenta-
das, para o relatório sigiloso e lacrado, 
que deve ser encaminhado a quem de 
direito;

III. acumular as funções de perito/auditor 
e procedimentos terapêuticos odonto-
lógicos na mesma entidade prestadora 
de serviços odontológicos;

IV. prestar serviços de auditoria a pessoas 
físicas ou jurídicas que tenham obriga-
ção de inscrição nos Conselhos e que 
não estejam regularmente inscritas no 
Conselho de sua jurisdição;

V. negar, na qualidade de profissional 
assistente, informações odontológicas 
consideradas necessárias ao pleito da 
concessão de benefícios previdenciários 
ou outras concessões facultadas na for-
ma da Lei, sobre seu paciente, seja por 
meio de atestados, declarações, rela-
tórios, exames, pareceres ou quaisquer 
outros documentos probatórios, desde 
que autorizado pelo paciente ou res-
ponsável legal interessado;

VI. receber remuneração, gratificação ou 
qualquer outro benefício por valores 
vinculados à glosa ou ao sucesso da 

causa, quando na função de perito ou 
auditor;

VII. realizar ou exigir procedimentos preju-
diciais aos pacientes e ao profissional, 
contrários às normas de Vigilância Sa-
nitária, exclusivamente para fins de au-
ditoria ou perícia; e,

VIII. exercer a função de perito, quando:
a. for parte interessada;
b. tenha tido participação como manda-

tário da parte, ou sido designado como 
assistente técnico de órgão do Ministé-
rio Público, ou tenha prestado depoi-
mento como testemunha;

c. for cônjuge ou a parte for parente, con-
sanguíneo ou afim, em linha reta ou co-
lateral até o segundo grau; 

d. a parte for paciente, ex-paciente ou 
qualquer pessoa que tenha ou teve rela-
ções sociais, afetivas, comerciais ou ad-
ministrativas, capazes de comprometer 
o caráter de imparcialidade do ato peri-
cial ou da auditagem.

No capítulo “Do Relacionamento – Com o Pa-
ciente”, no Código de Ética Odontológica, elen-
camos abaixo as infrações éticas estabelecidas 
no Art. 11:

I. discriminar o ser humano de qualquer 
forma ou sob qualquer pretexto;

II. aproveitar-se de situações decorrentes 
da relação profissional/paciente para 
obter vantagem física, emocional, fi-
nanceira ou política;

III. exagerar em diagnóstico, prognóstico 
ou terapêutica;

IV. deixar de esclarecer adequadamente os 
propósitos, riscos, custos e alternativas 
do tratamento;

V. executar ou propor tratamento desne-
cessário ou para o qual não esteja ca-
pacitado;

VI. abandonar paciente, salvo por motivo 
justificável, circunstância em que serão 
conciliados os honorários e que deverá 
ser informado ao paciente ou ao seu 
responsável legal de necessidade da 
continuidade do tratamento;

VII. deixar de atender paciente que procu-
re cuidados profissionais em caso de 
urgência, quando não haja outro cirur-
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gião-dentista em condições de fazê-lo;
VIII. desrespeitar ou permitir que seja desres-

peitado o paciente;
IX. adotar novas técnicas ou materiais que 

não tenham efetiva comprovação cien-
tífica;

X. iniciar qualquer procedimento ou tra-
tamento odontológico sem o consen-
timento prévio do paciente ou do seu 
responsável legal, exceto em casos de 
urgência ou emergência;

XI. delegar a profissionais técnicos ou auxi-
liares atos ou atribuições exclusivas da 
profissão de cirurgião-dentista;

XII. opor-se a prestar esclarecimentos e/ou 
a fornecer relatórios sobre diagnósticos 
e terapêuticas, realizados no paciente, 
quando solicitados pelo mesmo, por 
seu representante legal ou nas formas 
previstas em lei;

XIII. executar procedimentos como técnico 
em prótese dentária, técnico em saúde 
bucal, auxiliar em saúde bucal e auxi-
liar em prótese dentária, além daqueles 
discriminados na Lei que regulamenta a 
profissão e nas resoluções do Conselho 
Federal; 

XIV. propor ou executar tratamento fora do 
âmbito da Odontologia.

Referente ao “Sigilo Profissional”, o Código de 
Ética Odontológica estabelece as seguintes infra-
ções éticas, dispostas no Art. 14 do CEO:

I. revelar, sem justa causa, fato sigiloso de 
que tenha conhecimento em razão do 
exercício de sua profissão;

II. negligenciar na orientação de seus co-
laboradores quanto ao sigilo profissio-
nal; 

III. fazer referência a casos clínicos identifi-
cáveis, exibir paciente, sua imagem ou 
qualquer outro elemento que o identifi-
que, em qualquer meio de comunicação 
ou sob qualquer pretexto, salvo se o ci-
rurgião-dentista estiver no exercício da 
docência ou em publicações científicas, 
nos quais, a autorização do paciente ou 
do seu responsável legal, lhe permite 
a exibição da imagem ou prontuários 
com finalidade didático-acadêmicas.

E um item muito importante é o que o Código 
de Ética estabelece como justa causa para a que-

bra do sigilo profissional, tendo em vista o que a 
legislação comum (Código Penal) cita sobre justa 
causa, mas onde encontramos um detalhamento 
interessante, é no CEO (Art. 14 parágrafo único), 
os quais transcrevemos abaixo:

I. notificação compulsória de doença;
II. colaboração com a justiça nos casos 

previstos em lei;
III. perícia odontológica nos seus exatos 

limites;
IV. estrita defesa de interesse legítimo dos 

profissionais inscritos;
V. revelação de fato sigiloso ao responsá-

vel pelo incapaz.
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