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NOTA À COMUNIDADE ODONTOLÓGICA E À SOCIEDADE 

 

Em respeito à comunidade odontológica e à sociedade, a diretoria da ABOL - 

Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal vem esclarecer que as resoluções do 

Conselho Federal de Odontologia (CFO) números 195, 196, 197, 198 e 199, publicadas em 30 

de janeiro de 2019, apresentam uma série de inconsistências de cunho ético e jurídico. 

Inconsistências estas que, se supostamente por um lado resguardam o profissional em âmbito 

administrativo, por outro em nada surte efeito no que tange o âmbito jurídico (dado que a 

legislação vigente não se altera), criando espaço para questionamentos do profissional na 

referida esfera. 

 Desde o momento de suas divulgações, a diretoria da ABOL ouviu e consultou 

profissionais de diversas áreas da Odontologia e do Direito, fundamentada na premissa de 

valorizar a profissão e a especialidade da Odontologia Legal, respaldada nos princípios éticos 

e jurídicos vigentes. 

Ao mesmo tempo que compreende o anseio da classe odontológica por normativas que 

disciplinem aspectos atuais do exercício profissional, a ABOL também entende que normativas 

éticas e legais não podem ser consideradas superadas sem antes propiciar um amplo debate, 

avaliando a doutrina e as normas jurídicas, bem como os princípios éticos e bioéticos que 

norteiam as profissões de saúde.   

No sentido de manter uma cooperação técnico-científica e o efetivo fortalecimento da 

classe odontológica, a ABOL encaminhará ao CFO suas considerações e informa que 

estabeleceu contato para uma audiência entre as entidades pois, em defesa da sociedade e do 

cirurgião-dentista, a ABOL acredita no diálogo como o caminho para fortalecer e aprimorar a 

prática de nossa profissão. 
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