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“Tão bom viver dia a dia... 
A vida assim jamais cansa... 
 
Viver tão só de momentos 
Como essas nuvens no céu... 
 
É só ganhar toda a vida, 
Inexperiência... esperança... 

 
E a rosa louca dos ventos 
Presa à copa do chapéu. 
 
Nunca dês nome a um rio: 
Sempre é outro a passar. 
 
Nada jamais continua 
Tudo vai recomeçar! 
 
E sem nenhuma lembrança 
Das outras vezes perdidas, 
 
Atiro a rosa do sonho 
Nas tuas mãos distraídas.” 
 

Mário Quintana 
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RESUMO 

 
 
 

A atividade ilícita profissional ainda constitui uma preocupação na 

área odontológica, sendo observada de diversas formas na sociedade. O 

presente trabalho justifica-se por propiciar à classe odontológica e à 

comunidade em geral uma melhor visão deste problema, permitindo um 

melhor posicionamento das autoridades pertinentes. Desta maneira, o 

estudo tem como objetivo realizar uma análise do conhecimento de 

acadêmicos e entidades promotoras de cursos de aperfeiçoamento e/ou 

especialização, no município de Bauru-SP, complementada por uma 

consulta aos Magistrados, sobre a atividade ilícita profissional. Observou-se 

um conhecimento superficial da inter-relação entre as situações do cotidiano 

e a deontologia específica por parte de acadêmicos, diferentemente das 

entidades e Magistrados que apresentaram um bom nível de conhecimento.  

Conclui-se que há a necessidade de uma maior ênfase aos aspectos da 

atividade ilícita em Odontologia, seja no ensino da graduação ou pós-

graduação, bem como uma melhor regulamentação pelas autoridades 

pertinentes. 
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2 

1 INTRODUÇÃO 
 
 
 “Prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel 

aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no 

interior dos lares, meus olhos serão cegos e minha língua calará os 

segredos que me forem revelados, o que terei como preceitos de honra; 

nunca me servirei de minha profissão para corromper os costumes ou 

favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze para 

sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens; se o 

infringir ou dele me afastar, suceda-me o contrário”51. 

 Transcrito acima está o Juramento da Odontologia, perante o qual 

todos os profissionais da área odontológica elevaram seu braço direito e 

juraram cumpri-lo. 

 A Odontologia evoluiu muito desde a sua constituição como profissão 

legalmente reconhecida, tendo não apenas um juramento a seguir, mas sim 

toda uma Deontologia específica, com o intuito de normalizar e permitir uma 

Odontologia de qualidade para toda a população. 

 Desta forma, este trabalho apresenta-se como uma singela 

contribuição ao entendimento dos aspectos legais que envolvem a atividade 

ilícita profissional em Odontologia, seja através da legislação promulgada 

pelo Governo ou pelas regulamentações dos Conselhos. 

 CÔRREA46 utiliza uma citação do Papa Pio XII ao descrever a 

Odontologia como “uma profissão que exige dos que a ela se dedicam, o 

senso estético de um artista, a destreza manual de um cirurgião, os 

conhecimentos científicos de um médico e a paciência de um monge”. 
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 Porém, na atual realidade de mercado da nação brasileira, 

visualizando que o número de processos contra profissionais da área de 

saúde, dentre eles o cirurgião-dentista, está cada vez mais crescente, seria 

digno de nota acrescentar o discernimento da legislação de um jurista. 

E, sendo a Odontologia uma das profissões intrinsecamente ligada à 

Saúde Pública, a violação das suas exigências não poderia deixar de 

caracterizar-se como crime. 

 Desta forma, o trabalho baseia-se em um estudo da literatura 

referente aos aspectos inerentes do exercício profissional da Odontologia, 

buscando uma correlação com a atividade ilícita profissional, permeada pela 

análise do conhecimento dos acadêmicos concluintes do curso de 

graduação em Odontologia em 2004, aliado, ainda, a uma consulta aos 

Magistrados e às entidades promotoras de cursos de aperfeiçoamento e/ou 

especialização, no município de Bauru-SP. 

 O município de Bauru-SP, localizado no Centro-Oeste do Estado de 

São Paulo e criado em 1896, conta com uma estrutura diferenciada em 

Odontologia. Possui, atualmente três cursos de Odontologia, sendo um 

deles público e os outros dois privados, além de inúmeros cursos de pós-

graduação, que atraem para Bauru uma enorme força de trabalho na área 

odontológica, sendo a cidade uma grande responsável pela formação 

profissional e científica dos cirurgiões-dentistas de nosso país. 

 A atividade ilícita profissional em Odontologia trata-se de assunto 

assaz discutido, mas que necessita de uma amplificação de debates, haja 
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vista o reduzido número de publicações que tramitam pelos corredores 

acadêmicos. 

Além disso, nota-se uma aparente falta de vontade, por parte dos 

profissionais, em compreender os objetivos mais específicos da inter-relação 

envolvendo a Odontologia e o Direito105. 

Desta maneira, utilizando as palavras de CALVIELLI28, 1993, temos 

que: 

 

“(...) os tratadistas do Direito Penal reservam poucas linhas 
de seus comentários para o exercício ilegal da Medicina, 
Odontologia e Farmácia, e o fazem sem considerar, 
principalmente, a evolução e as transformações sofridas por 
essas profissões nos últimos anos. Por sua vez, os 
cirurgiões-dentistas agem como se o exercício de sua 
profissão só a eles dissesse respeito, desconhecendo, com 
raras exceções, que inúmeras conseqüências de suas 
atividades encontram-se previstas como infrações penais.” 

 

 Assim sendo, esperamos estar contribuindo para o entendimento de 

tão vasto assunto, possibilitando um crescimento para a classe odontológica 

e, conseqüentemente, a toda sociedade brasileira, buscando uma 

Odontologia exemplar, conforme relata PHILLIPS79, em 1960: 

 

“Para cumprir suas responsabilidades com a sociedade e 
sobreviver como profissão, a Odontologia necessita dos 
seguintes requisitos: honestidade, integridade, 
independência profissional, alta qualidade de prestação de 
serviços, estudo continuado, expansão das pesquisas 
odontológicas, aplicação clínica das pesquisas e observação 
do código de ética.” 
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2 REVISTA DA LITERATURA 
 

2.1 Breve histórico da Odontologia 

  

Como em toda profissão, a Odontologia também possui suas 

peculiaridades no tocante ao seu desenvolvimento, sendo de fundamental 

importância a explanação desses pontos a fim de possibilitar a compreensão 

do atual posicionamento da profissão, bem como o entendimento de seus 

problemas. 

 CUNHA47, 1952, relata que a trajetória da Odontologia fez-se como 

um grande rio: nasceu na Mesopotâmia, ganhou o velho Egito e correu até o 

Mediterrâneo, atravessou-o chegando à Grécia, inflectiu-se depois até Roma 

de onde seguiu para a Península Ibérica, chegou à França, Alemanha e 

Inglaterra e transpôs o Oceano Atlântico, espraiando-se pela América, sendo 

que nesse longo curso de alguns milênios, foi recebendo, em seu demorado 

percurso, afluentes importantes, lançando braços nas mais variadas 

direções, até chegar ao colosso admirável da atualidade. 

 A Odontologia, denominada em seus primórdios como Arte Dentária, 

nasceu na Pré-História, porém seus registros mais antigos datam de 3500 

a.C., na Mesopotâmia, onde é possível observar, nas inscrições da época, 

uma menção do que seria o verme responsável pela destruição da estrutura 

dentária, o gusano dentário86. 

 ROSENTHAL86, em 2001, expõe que assim como na Medicina, as 

afecções de competência da Odontologia eram tratadas por meio da religião 

e da magia, sendo utilizada orações e fórmulas para destruir tal verme: 
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“Que me darás de comer, que me darás para destruir? 
Te darei figos maduros e a carne de figos grandes. 
Na verdade que são para mim estes figos grandes e 
maduros? 
Levanta-me e deixa-me residir entre os dentes e gengivas, 
de modo que eu possa sugar o sangue do dente e corroer a 
cartilagem das gengivas. 
Posto que tenha dito isto, gusano, que EA te golpeie com a 
força de seu punho. 
Este é o ritual mágico. 
Misture cerveja, azeite e planta de sa-kil-bir, coloque no 
dente e repita a invocação três vezes”. 

 

 ALMEIDA; VENDÚSCULO; MESTRINER JUNIOR1, 2002, delimitam 

que a profissão odontológica foi construída no decorrer dos tempos, 

primeiramente exercida por sacerdotes e médicos, para a seguir ser 

relegada às mãos de charlatões, até encontrar um seguimento profissional 

que se dedicasse a ela. 

Porém, dentro de uma incursão histórica aos primórdios da 

Odontologia, torna-se praticamente impossível estabelecer uma divisão 

concreta entre a Medicina e a Odontologia.  

 Essa impossibilidade explica-se pelo fato de que na história das 

ciências médicas, tanto a Medicina, enquanto Ciência-Mater, quanto a 

Odontologia, que teve nela seus primórdios, nasceram em épocas pré-

históricas, quando o homem primitivo teve suas primeiras dores1. 

 As primeiras documentações terapêuticas sobre as infecções da 

cavidade bucal, de acordo com ROSENTHAL86, em 2001, são encontradas 

nos papiros egípcios, sendo que a Medicina egípcia pode ser situada entre a 
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concepção demoníaca e sobrenatural dos povos mesopotâmicos e a 

interpretação racional e científica que nasceu da escola de Hipócrates.  

 Mais recente que a egípcia, a Odontologia na velha Grécia apresenta-

se através de duas figuras: Asclépio, o deus da Medicina e Hipócrates, o 

fundador da Medicina Científica47. ALMEIDA; VENDÚSCULO; MESTRINER 

JUNIOR1, 2002, expõem que Hipócrates, o “Pai da Medicina”, escreveu, em 

seus estudos, aspectos relacionados à Odontologia, tais como a doença 

cárie dentária, a má-oclusão, os abscessos entre outros.   

 Para a formação da Arte Dentária Romana, há a colaboração grega e 

egípcia, sendo de notável importância a Lei das XII Tábuas, cerca de quatro 

séculos antes de Cristo, onde havia permissão para o emprego do ouro em 

trabalhos dentários, sendo o mesmo negado para outros fins47. 

 Com o decorrer dos tempos, a Odontologia entra em sua era pré-

científica, ampliando horizontes e possibilitando grandes perspectivas. 

Surgem as publicações, onde são exploradas questões sobre a Odontologia 

e sua relação com outras afecções, bem como o conhecimento do corpo 

humano através dos grandes anatomistas47. E, dentro deste contexto, a 

Europa foi considerada o berço da Odontologia, onde surgiram os primeiros 

relatos desta ciência, a partir do século XVI1. 

 A fase científica da Odontologia é realmente descortinada com Pierre 

Fauchard, considerado o “Pai da Odontologia”, no século XVIII, iniciando sua 

carreira como cirurgião e dedicando-se, em seguida, integralmente a 

Odontologia, publicando uma obra notável, Le Chirugien Dentiste – Au Traité 

des Dents47.   
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 E, finalmente, no século XIX, a Odontologia projeta-se, chegando à 

América, devido a três eventos importantes, todos nos Estados Unidos da 

América: a fundação da Society of Dental Surgeons em Nova York; a criação 

da primeira escola especializada na prática dental da América, a Escola de 

Odontologia de Baltimore; a publicação do primeiro jornal especializado, The 

American Journal of Dental Science1. 

 

2.2 História da Odontologia no Brasil 

 

 A Odontologia, conforme demonstrada nos parágrafos anteriores, 

passou por uma longa evolução até chegar a sua fase científica e propiciar a 

população um atendimento de qualidade e responsável. No Brasil, não 

poderia ser diferente e alguns aspectos se fazem interessantes no decorrer 

de sua história. 

 Ao se referir ao Período pré-colonização, relata-nos CUNHA47, em 

1952, que quase nada poderia ser dito sobre a Odontologia na época pré-

colombiana, devido ao estado rudimentar de civilização, sendo que os 

habitantes encontrados por Pedro Álvares Cabral, na então denominada 

Terra de Vera Cruz, tinham um grau primitivo de civilização, sendo natural 

que pouco ou quase nada se saiba sobre a sua Odontologia. 

 É interessante, contudo, ressaltar o relato feito por Pero Vaz de 

Caminha, que relata o ato de uma possível lavagem da boca por dois índios 

que foram levados a bordo da nau capitânia, após terem ingerido alguma 

coisa oferecida pelos portugueses47: 
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“...deram-lhe aly de comer pam e pescado cosido, confeitos, 
fartees, mel e figos passados; nom quizeram; nom quizeram 
comer d’aquillo casy nada, e alguma cossa, se a provavam, 
lançavam-na logo fora. Trouveram-lhes vinho por huã taça, 
pozeram-lhe asy a boca tammalavês e nom gostaram d’elle 
nada, nem o quizeram mais; trouveram-lhes agoa per humã 
albarada; tomaram d’ela senhos bocados e nom beberam; 
somente lavaram as bocas e lançaram fóra” 

  

O Brasil teve, a partir do seu processo colonizador, a vinda de 

pessoas capacitadas nas mais diversas ocupações, a fim de propiciar 

serviços e cuidados aos colonizadores. 

CUNHA47, 1952, discorre que havia uma carência para os habitantes 

de mestres de todos os ofícios, sendo que o licenciamento de alguns destes 

profissionais estava dependente do cirurgião-mor.  

 Porém, CALVIELLI28, em 1993, expõe que foram poucos os que 

vieram, não atraindo, evidentemente, os melhores profissionais da Península 

Ibérica, sendo a maioria composta de cirurgiões-barbeiros. 

 NOBRE75, 2002, relata que, com a frota de Pedro Álvares Cabral veio 

o cirurgião Mestre João, sendo que, ao desembarcarem no litoral da Bahia 

em 1500, os portugueses já traziam da Europa técnicas curativas e de 

extração dentária.  

Já no século XVII surge a primeira legislação portuguesa referente a 

Odontologia, a Carta Régia de Portugal, de 09 de Novembro de 1629, 

regularizando a prática da arte dentária, sendo instituída uma multa de dois 

mil réis às pessoas que “tirassem dentes” sem licença e, pela primeira vez 

citando a “classe profissional” dos barbeiros4. 
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 Conforme relata CUNHA47, 1952, é interessante lembrar que o termo 

dentista ainda não é presente, havendo alusão, na época, apenas ao termo 

barbeiro que, conforme o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de autoria 

de Eduardo de Faria, em 1859, referia-se como: 

 

“Barbeiro – s.m. o que faz barba – (antigo) sangrador, 
cirurgião pouco instruído que sangrava, deitava ventosas, 
sarjas, punha cáusticos e fazia operações cirúrgicas pouco 
importantes” 

 

 Ainda no século XVII, Gomes Freire de Andrade sanciona um 

Regimento ao Cirurgião Substituto das Minas Gerais, com a autorização de 

Sua Majestade, podendo ser considerada, em parte, como uma primeira 

legislação brasileira frente ao ofício da Arte Dentária86. 

 No século XVIII, um fato de notável importância no período foi a 

extinção dos cargos de Cirurgião-Mor e Físico-Mor para a criação da Real 

Junta de Protomedicato, pela Rainha de Portugal, D. Maria I, em 17 de 

Junho de 1782. As licenças e cartas passaram a ser emitidas por tal órgão 

que era composto de sete deputados, médicos e cirurgiões aprovados e 

possuindo mandatos com duração de três anos86,47. 

 CALVIELLI28, 1993, descreve que como não vinham novos cirurgiões 

de Portugal ou porque a demanda tivesse aumentado, a “arte de tirar 

dentes” foi sendo assumida pelos escravos e pelos negros alforriados.  

 ROSENTHAL86, 2001, ressalta que essa presença do negro na prática 

odontológica não era bem vista pelos portugueses, mas que o Reino fazia, 
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excepcionalmente essa concessão, a fim de que pudessem atender outros 

escravos e pessoas carentes. 

 Posteriormente, com a vinda da corte de Portugal para o Brasil em 22 

de Janeiro de 1808, ocorre um surto de progresso nas mais diversas áreas, 

dentre elas a Odontologia. Alguns fatos relatados por ROSENTHAL86, 2001, 

merecem destaque: 

 

��Cria-se, em 18 de Fevereiro de 1808, a Escola de Cirurgia da Bahia, 

no Hospital São José; 

��A extinção da Real Junta do Protomedicato, em 07 de Janeiro de 

1809, retornando o controle das licenças para o Físico-Mor e para o 

Cirurgião-Mor; 

��Expedição, em 15 de Fevereiro de 1811, da primeira Carta de 

Dentista no Brasil em nome de Pedro Martins de Moura (português) e, 

em 23 de Julho de 1811, em nome de um brasileiro, Sebastian 

Fernandez; 

��Os dentistas franceses se destacaram de 1820 a 1850, porém, a 

partir de 1840, começam a chegar dentistas dos Estados Unidos da 

América, principalmente durante o período referente à Guerra da 

Secessão (1861-1865), os quais rapidamente passam a suplantar os 

franceses. 

 

A partir desse desenvolvimento tecnológico e cultural, começam a 

surgir os primeiros passos para se estabelecer a formação em Odontologia. 
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Em 19 de Abril de 1879, o artigo 24 do Decreto nº 7.247 

determinava86: 

 

“A cada uma das faculdades de Medicina ficam anexos: uma 
Escola de Farmácia, um Curso de Obstetrícia e Ginecologia 
e um outro de Cirurgia Dentária” 

 

 O Decreto nº 8.024, de 12 de Março de 1881, no artigo 94 do 

Regulamento para os Exames das Faculdades de Medicina diz86: 

 

“Os cirurgiões-dentistas que quiserem se habilitar para o 
exercício de sua profissão passarão por duas séries de 
exames: o primeiro de anatomia, fisiologia, histologia e 
higiene, em suas aplicações à arte dentária. O outro, de 
operações e próteses dentárias.” 

  

A partir de então ocorre a entrada na luta pela conquista do monopólio 

da intervenção na área bucal pelos diplomados, iniciada com a 

institucionalização dos cursos de Odontologia anexos às faculdades de 

Medicina, pelo Decreto nº 9.311, de 25 de Outubro de 1884, denominada 

Reforma Sabóia28.  

 CALVIELLI28, em 1993, expõe, ao realizar uma incursão histórica em 

sua dissertação de mestrado, que os fatos históricos referentes à 

Odontologia tornam-se lacunosos após o século XIX, referindo-se, quase 

que exclusivamente, ao levantamento das legislações criadas. 

 A autora28 expõe alguns fatos que propiciaram a solidificação da 

Odontologia enquanto profissão, tais como: 
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��A tentativa de extinção do curso de Odontologia da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro; 

��A criação da Escola Livre de Odontologia, pelo Instituto Brasileiro de 

Odontologia do Rio de Janeiro; 

��A Escola de Farmácia, Odontologia e Obstetrícia de São Paulo. 

 

A partir do século XX ocorre um rápido avanço da ciência 

odontológica no Brasil, sendo criadas as primeiras faculdades de 

Odontologia, porém ainda tendo a presença de “práticos” na profissão. 

Neste momento, legislações específicas são redigidas com o intuito 

de regularizar o exercício da Odontologia, impedindo a formação de novos 

“práticos”.  

CALVIELLI25, 1997, relata que em 04 de Dezembro de 1933 foi 

expedido o Decreto nº 23.540, o qual fixava a data de 30 de Junho de 1934 

como a data limite para a concessão de licença aos práticos em exercício, 

denotando as primeiras medidas efetivas para a monopolização do exercício 

da Odontologia pelos portadores de diploma de curso superior. 

Sendo assim surge, finalmente, a primeira regulamentação do 

exercício profissional da Odontologia através da Lei nº 1.314, de 17 de 

Janeiro de 195114, 57: 

 

“Art. 1º. – O exercício da profissão de odontologista no 
território nacional só será permitida aos que se acharem 
habilitados por título obtido em Escola de Odontologia, 
oficialmente ou legalmente reconhecida, devidamente 
registrado na Diretoria do Ensino Superior e anotado, 
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sucessivamente, no Serviço Nacional de Fiscalização da 
Medicina e na repartição sanitária estadual competente.” 

 

bem como as instruções reguladoras pela Portaria nº 101, de 28 de Junho 

de 19518,21: 

 

“O Diretor Geral do Departamento Nacional de Saúde, no 
uso de suas atribuições legais, resolve aprovar as instruções 
anexas que regulamentam a Lei nº 1.314 de 17 de Janeiro 
de 1951, de conformidade com o artigo 18 da referida lei”  

 

A próxima etapa de evolução profissional foi a instituição do Conselho 

Federal e Conselhos Regionais de Odontologia, através da Lei nº 4.324, em 

14 de Abril de 196416. 

Conforme ressalta CALVIELLI28, 1993, três anos depois de sua 

criação, os Conselhos ainda não haviam sido instalados devido aos 

desentendimentos entre as várias facções da classe odontológica. 

Após tantas turbulências na conformação profissional da Odontologia, 

a classe recebe em 24 de Agosto de 1966 a Lei nº 5.08117, que regulamenta 

o exercício da Odontologia em todo o território nacional e vem para substituir 

a Lei nº 1.314 de 17 de Janeiro de 195114, 57. 

Passa a Odontologia a ser, definitivamente, uma profissão, isto é, 

uma atividade especializada, de caráter permanente, em que se desdobra o 

trabalho total realizado em uma sociedade66. 

A partir de então se observa um rápido crescimento da profissão, 

exemplificado pela abertura de inúmeros cursos de graduação e pós-

graduação, bem como um grande salto científico e tecnológico. 
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2.3 O ensino da Odontologia no Brasil 

 

 Tendo como um dos focos dessa dissertação de mestrado o 

acadêmico de Odontologia e o seu posicionamento com relação à atividade 

ilícita profissional, bem como a sua formação, é inevitável a busca por 

alguns aspectos referentes ao ensino da Odontologia no Brasil, a fim de 

propiciar uma exploração mais detalhada do tema. 

Deve-se destacar que até a introdução dos cursos de Odontologia nas 

Faculdades de Medicina do Brasil, a Odontologia era inferiorizada em 

relação às demais atividades de saúde e encarada como uma atividade 

eminentemente artesanal. 

Na mesma vertente, CORRÊA46, em 1976, declarou que 

comparativamente a outras profissões, a Odontologia no Brasil surgiu muito 

tarde, pois entre a criação da primeira escola de Odontologia (Baltimore 

College of Dental Surgery) e a brasileira decorreu quase 40 anos. 

Antes deste fato, conforme cita CARVALHO30, 1987, aquele que 

pretendesse dedicar-se à Odontologia deveria fazer seu aprendizado por 

meio de mera observação individual da habilidade de um “Mestre”, 

geralmente um profissional de reconhecidos méritos, tomando, assim, uma 

conformação de aprendizado empírico, baseado na observação, orientação 

teórica e habilidade manual obtida pela repetição de técnicas usuais. 

 Conforme disserta PINTO81, em 2000, à medida que uma sociedade 

se desenvolve economicamente e certas doenças, por sua alta prevalência, 
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se lhe interpõem como obstáculos importantes, processa-se uma melhor 

organização dos conhecimentos disponíveis a fim de dar-lhes um maior 

conteúdo científico e, assim, curar mais rapidamente os doentes, além de 

impedir o aparecimento de novos casos. Desta forma, emergem as 

universidades, sendo esta a principal justificativa para a criação, por 

exemplo, das faculdades de Odontologia. 

 O curso universitário em geral, de acordo com PINTO81, 2000, existe 

para: 

 

1) Captar os conhecimentos empíricos que se encontram esparsos no 

seio da população; 

2) Analisá-los, identificando o que é correto e conferindo-lhes conteúdo 

científico; 

3) Reunir esse material com as técnicas e os princípios já estudados, 

formando um conhecimento novo e mais evoluído; 

4) Devolver a nova cultura para toda a população, fazendo com que os 

seus problemas se resolvam de maneira melhor e mais rápida. 

 

ROSENTHAL86, 2001, ressalta que o primeiro curso de Odontologia 

do Brasil foi criado praticamente no final do século XIX. E, quanto à 

formação universitária, inicialmente o curso tinha duração de dois anos e o 

seu conteúdo era regulamentado pelo artigo 33 do Decreto nº 1.482, do ano 

de 1893: 
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“Art. 33 – Os cursos a que se refere o artigo anterior (de 
Odontologia), efetuar-se-ão: 
 
§ 1º – O de anatomia, no primeiro mês do ano letivo, em 
preleções que terão lugar em dias alternados, 
acompanhados de demonstrações e exercícios práticos, nos 
dias que não forem de preleção. 
§ 2º – O de histologia, no segundo mês do ano letivo, do 
mesmo modo estabelecido para o curso de anatomia 
especial. 
§ 3º – O de fisiologia, no terceiro mês do ano letivo, em 
preleções que serão feitas nos dias alternados. 
§ 4º – O de higiene, no quarto mês do ano letivo, em 
preleções que serão feitas em dias alternados. 
§ 5º – Os de patologia e terapêutica dentárias, durante a 
primeira metade do ano letivo, em preleções feitas em dias 
alternados. 
§ 6º – Os de clínica odontológica e prótese dentária, 
diariamente, para os alunos de ambas as séries.” 46 

 

CARVALHO12, 1987, salienta algumas evoluções importantes no 

ensino de Odontologia no tocante a duração, tais como o aumento de dois 

para quatro anos, em 1919, e a posterior redução, em 1925, para três anos. 

A partir daí, uma nova grade curricular foi estabelecida pelo Decreto 

nº 19.85246, editado em 1931: 

 

“1º Ano – anatomia, fisiologia, histologia e microbiologia, 
metalurgia e química aplicadas. 
 
2º Ano – clínica odontológica (1ª cadeira), higiene e 
odontologia legal, prótese dentária, técnica odontológica. 
 
3º. Ano - clínica odontológica (2ª cadeira), patologia e 
terapêutica aplicadas, prótese buco-facial, ortodontia e 
odontopediatria.”  
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 Nota-se que pela primeira vez faz-se menção à disciplina de 

Odontologia Legal, uma das vertentes do presente trabalho, denotando a 

inclusão tardia desta área do conhecimento na profissão odontológica. 

 O aparecimento da disciplina coincide com os dizeres de PINTO81, em 

2000, exemplificando que os grupos profissionais com freqüência apropriam-

se da cultura popular, elaboram-na para construir modernas técnicas de 

tratamento e, ao invés de fazê-la retornar à comunidade, passam a 

considerar-se como seus proprietários, tratando, a partir daí, de proibir as 

pessoas que não fazem parte do seu grupo de exercer a profissão, 

considerando os que continuam praticando técnicas similares àquelas como 

charlatões. 

 Sendo assim, o Decreto nº 19.852 estabeleceu-se como um currículo 

mínimo para os cursos de Odontologia, permitindo a inclusão de novas 

disciplinas46. 

 Foi o que aconteceu, como cita CORRÊA46 em 1976, ao ser 

constituído o curso de Odontologia da Faculdade de Farmácia e Odontologia 

da Universidade de São Paulo, em 1934, ao incluir duas cadeiras a mais que 

as constantes no currículo mínimo. 

 A Odontologia evoluiu e com ela a necessidade de uma reforma do 

ensino odontológico, apresentando no início da década de 60 as primeiras 

turmas a se graduarem em cursos com quatro anos de duração86. 

 Em 1957, um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da 

Educação e Cultura determinou algumas diretrizes para os cursos de 

Odontologia, dentre elas: concurso vestibular, formação prática dentro do 
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curso profissionalizante, cursos de pós-graduação e duração de cinco 

anos30. 

 Finalmente, entre os dias 18 e 20 de Maio de 1961, foi constituída, 

pelo Governo Federal, uma comissão para apresentar sugestões para a 

melhoria das condições do ensino odontológico no Brasil, tendo como 

propostas a ampliação do currículo mínimo para quatro anos, com 4.280 

horas de trabalhos escolares, agrupamento das disciplinas em 

departamentos para permitir o entrosamento das mesmas, bem como o 

“estudo orientado” com o objetivo de aproveitar o tempo do estudante86.  

 CARVALHO30, 1987, salienta que, em 1968, com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, a problemática da Odontologia passa a ter 

caráter secundário para o MEC e passa a ser de competência do Conselho 

Federal de Educação, o qual, através do Parecer nº 840, editado em 1970, 

determinou que a duração dos cursos de Odontologia seria de no mínimo 

quatro anos. 

 Em 1982, o Conselho Federal de Educação estabeleceu com a 

Resolução nº 4, de 03 de Setembro, o conteúdo mínimo dos cursos de 

Odontologia, com carga horária mínima* de 3.600 horas e oito semestres de 

duração86. 

 Recentemente, com a Lei das Diretrizes e Bases (nº 9.394), de 20 de 

Dezembro de 199620, foram extintos os currículos mínimos e substituídos 

pelas diretrizes curriculares, a fim de definir o objetivo do curso de 

                                            
* Atualmente a carga horária mínima para o curso de Odontologia, estabelecida pelo 
Conselho Nacional de Educação / Ministério da Educação, através do Parecer CNE / CES 
no 329/2004, de 11 de Novembro de 2004, é de 4000 horas. 
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Odontologia e uma base nacional comum para o currículo, bem como a 

constituição de um projeto pedagógico pelos estabelecimentos de ensino. 

 De acordo com a citada Lei, as finalidades do ensino superior, 

definidas em seu artigo 43, são: 

 

“I- estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo; 
II- formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 
aptos para inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 
colaborar na sua formação contínua; 
III- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive; 
IV- promover a divulgação de conhecimentos culturais, 
científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 
V- suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural 
e profissional e possibilitar a correspondente concretização, 
integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 
numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento 
de cada geração; 
VI- estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 
serviços especializados à comunidade e estabelecer com 
esta uma relação de reciprocidade; 
VII- promover a extensão, aberta à participação da 
população, visando à difusão das conquistas e benefícios 
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição.” 

 

Desta forma, é possível ter uma visão generalizada do transcorrer da 

evolução do ensino em Odontologia, demonstrando o quão prolongado foi o 

estabelecimento dos cursos e, posteriormente, das Faculdades. 
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Mais recentemente, em 06 de Dezembro de 2004, foi elaborada a 

versão preliminar de anteprojeto de Lei23, que estabelece normas gerais 

para a educação superior, regula o Sistema Federal da Educação Superior e 

dá outras providências, regulamentando que a educação superior deverá 

atender aos seguintes objetivos: 

 

“I- formação de recursos humanos em padrões elevados de 
qualidade; 
II- formação e qualificação de quadros profissionais, 
inclusive por programas de extensão universitária, cujas 
habilitações estejam especificamente direcionadas ao 
atendimento de necessidades do desenvolvimento 
econômico, social, cultural, científico e tecnológico regional, 
ou de demandas específicas de grupos e organizações 
sociais, inclusive do mundo do trabalho, urbano e do campo, 
voltados para o regime de cooperação; 
III- qualidade de ensino, em caráter estável e duradouro, nas 
instituições de educação superior, públicas e privadas, como 
condição de ingresso e permanência no Sistema Federal da 
Educação Superior; 
IV- integração crescente das instituições de educação 
superior com a sociedade, pela oferta permanente de 
oportunidades de acesso aos bens culturais e tecnológicos, 
em especial quanto às populações de seu entorno ou área 
de influência; 
V- comprometimento institucional do Sistema Federal da 
Educação Superior com os demais sistemas de ensino e 
com o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do 
país; 
VI- redução de desigualdades regionais, mediante políticas e 
programas públicos de investimentos em ensino e pesquisa 
e de formação de professores e pesquisadores; 
VII- expansão da rede pública de instituições de educação 
superior, pela criação de universidades, centros 
universitários e faculdades, e pelo aumento da oferta de 
vagas, de modo a garantir a igualdade de oportunidades 
educacionais, com a meta de alcançar o percentual de 40% 
(quarenta por cento) das vagas do sistema de ensino 
superior até 2011. 
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 Com o delineamento do curso de Odontologia, a preocupação 

atualmente presente é a necessidade de avaliação da qualidade dos 

mesmos, bem como a abertura indiscriminada de cursos pelo país. 

 

2.4 O mercado de trabalho em Odontologia no Brasil 

 

 Inserida esta dissertação de mestrado em uma linha de pesquisa 

referente ao mercado de trabalho odontológico, tornar-se-ia incipiente sem 

uma abordagem sobre a formação profissional em Odontologia e a 

configuração atual do mercado de trabalho, procurando, desta forma, 

estabelecer um raciocínio lógico frente à atividade ilícita profissional. 

 A razão da presença de exercício ilegal da profissão, bem como da 

qualidade do ensino em Odontologia e sua conseqüente formação pode ser 

explicada pelo processo evolutivo da Odontologia, sendo que podemos 

encontrar os mais variados estágios de evolução profissional coexistindo em 

um mesmo país. 

 CHAVES36, 1986, expõe que cinco etapas distintas podem ser 

identificadas: 

 

1) Etapa de ocupação indiferenciada; 

2) Etapa de diferenciação ocupacional; 

3) Etapa inicial de profissionalização; 

4) Etapa intermediária de profissionalização; 

5) Etapa avançada de profissionalização. 
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A etapa de ocupação indiferenciada trata-se da forma mais antiga, 

onde ainda não existem indivíduos na comunidade dedicados 

exclusivamente à prática odontológica, sendo a mesma exercida por 

curandeiros e outros indivíduos da comunidade36. 

ROSENTHAL87, 1998, apresenta a existência de métodos de 

tratamento baseados em produtos de origem vegetal (retirar o azeite de 

meio coco e passar sobre o dente dolorido; aplicar pimenta do reino sobre o 

dente dolorido), origem animal (passar cera de ouvido de cachorro sobre o 

dente dolorido), produtos químicos de origem caseira (passar sobre o dente 

dolorido um algodão embebido em creolina), dentre outros. 

E, apesar de ser a modalidade mais antiga, ainda é observada em 

localidades do Brasil, como exposto por SILVA et al.98, em 2004, em trabalho 

realizado no interior do Estado de Rondônia com o objetivo de conhecer os 

diferentes aspectos culturais referentes à saúde bucal, encontrando 

modalidades de tratamento alternativas relatadas pelos moradores da 

localidade como “para dor de dente eu coloco uma bolinha de algodão com 

óleo de copaíba” e “queria arrancar os dentes para parar de doer”. 

A etapa de diferenciação ocupacional pode ser caracterizada quando 

o indivíduo se especializa, ou seja, a Odontologia constitui sua ocupação 

principal, porém o ofício é aprendido de outros indivíduos, sem cursos 

formais36. 

Nos dias de hoje, se encontrado este tipo de modalidade, há o 

enquadramento como exercício ilegal da profissão e, conforme FALSOS52, 



��(����	��	����������	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	

 

25 

2004, ainda é presente em nossa sociedade, sendo que recentemente dois 

falsos dentistas foram detidos na Zona Leste da capital paulista. 

Na terceira etapa ou etapa inicial de profissionalização, o grupo que 

exercia a profissão, buscando melhorar o seu nível, decide organizar cursos 

para os que nela desejarem ingressar. É nesta etapa que tem início, 

conforme explorado anteriormente, as primeiras lutas do pessoal 

profissional, buscando estabelecer uma legislação restritiva, ou seja, um 

monopólio de atuação36. 

A próxima etapa, a intermediária de profissionalização, apresenta um 

aumento de duração dos cursos de formação profissional. Ao mesmo tempo, 

as associações profissionais tornam-se mais fortes pelo aumento do número 

de seus membros e, conseqüentemente, há o aumento do antagonismo 

entre dentistas e práticos36. 

Ainda na quarta etapa há o aparecimento de profissões subsidiárias, 

tais como o assistente ou auxiliar de consultório e o protético, porém já fica 

delimitada que a intervenção na cavidade bucal é função única e exclusiva 

do cirurgião-dentista36. 

Na quinta e última etapa, a etapa avançada de profissionalização, a 

Odontologia alcança uma posição bastante elevada. A profissão é capaz de 

controlar os seus membros de forma muito mais eficiente e a atividade ilícita 

profissional praticamente desaparece36. 

É a partir da quinta etapa que o ensino de pós-graduação se 

desenvolve formalmente através das universidades, bem como as 
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especializações e, desta maneira, a Odontologia configura-se como uma 

profissão perfeitamente estruturada na sociedade36. 

A Pós-Graduação acima relatada é entendida, de acordo com 

CONSOLARO45, 2000, como cursos para profissionais com graduação 

completa e que desejam continuar seus estudos regulares com vista a obter 

um grau e/ou título superior, tendo como objetivo imediato proporcionar o 

aprofundamento do saber que permita alcançar elevado padrão de 

competência científica ou técnico-profissional impossível de ser obtido 

apenas no âmbito da graduação. 

Apesar de toda esta evolução, atualmente vem sendo de grande 

preocupação o mercado de trabalho referente à profissão odontológica, visto 

que está cada vez mais repleto de profissionais e, em contrapartida, com os 

consultórios cada vez mais vazios. 

Conseqüentemente, os ganhos de mercado têm tomado rumo pouco 

animador para todos, sendo necessário adaptar-se aos novos tempos, onde 

ser apenas um bom profissional bastava, e tornar-se um profissional que 

supera o padrão de referência88. 

A cada ano surgem, no Brasil, novos cursos de Odontologia, gerando 

preocupação com a qualidade dos cursos oferecidos e, principalmente, com 

o excesso de profissionais à disposição no mercado de trabalho. 

Em 1985, ROCHA et al.84 ao discorrerem sobre a relação cirurgião-

dentista por habitante, expõem que uma relação estabelecida entre 

1:100.000 a 1:10.000 é bastante má e que é necessário estar abaixo de 

1:10.000 para começar a entrar numa situação razoável, declarando que a 
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situação melhora bastante quando estamos abaixo de 1:3.000 e configura-se 

como uma proporção bastante boa ao atingir um patamar ao redor de 

1:2.000. 

BARROS4, 1999, disserta que, no início da década de 80, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a relação em um cirurgião-

dentista para 1.500 habitantes como sendo eficaz. 

Porém, o que notamos por dados da ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE77, em 2003, é uma situação além do estipulado, conforme exposto 

na TABELA 1. 

 

TABELA 1 – Relação cirurgião-dentista / habitante da OMS 
 

País Relação cirurgião-dentista/habitante 

Brasil (1996) 85,1 / 100.000 habitantes 

Japão (1996) 68,6 / 100.000 habitantes 

Estados Unidos (1996) 59,8 / 100.000 habitantes 

Canadá (1997) 58,6 / 100.000 habitantes 

França (1996) 67,8 / 100.000 habitantes 

Alemanha (1996) 75,9 / 100.000 habitantes 

 

Mais recentemente, de acordo com o CONSELHO FEDERAL DE 

ODONTOLOGIA37, 2004, há no Brasil cerca de 195.000 cirurgiões-dentistas, 

o que demonstra uma relação cirurgião-dentista/habitante de 1.14 cirurgiões-

dentistas para cada 1000 habitantes. 
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Porém nem sempre foi assim, BARROS3, 1983, expõe que até as 

décadas de 60 e 70, a classe odontológica possuía uma expressão numérica 

ainda reduzida frente a uma classe média com boas condições econômicas, 

razão pela qual se falava em um bom mercado de trabalho para os 

cirurgiões-dentistas. 

A partir de então, um número elevado de cursos de Odontologia foi 

iniciado e, conforme nos relata BARROS4, 1999, no ano de 1986, com 74 

cursos em funcionamento, o Brasil já superava os Estados Unidos e Canadá 

juntos. 

Tal característica pode ser confirmada através da leitura do texto de 

ROSENTHAL86, 2001, ao citar as recomendações da reunião da Associação 

Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) em 1962: 

 

“Considerando o déficit de profissionais de Odontologia no 
Brasil e, tendo-se em vista o fato de que, em elevado 
número de Faculdades de Odontologia do país, as vagas da 
primeira série não são preenchidas, recomenda-se seja 
desenvolvido, junto aos alunos do curso médio ou 
secundário, um trabalho de divulgação relativo às metas 
profissionais.” 

 

Devido ao crescente número de profissionais sendo lançado no 

mercado de trabalho, a procura pela profissão odontológica começa a 

apresentar uma outra configuração, apresentando queda acentuada na 

relação candidato/vaga nos concursos vestibulares86. 

Conforme apresenta ROSENTHAL86, 2001, a Odontologia figurava, 

em 1980, como a segunda colocada entre as preferências dos candidatos 
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aos vestibulares. Em 1990, passou para o quarto lugar e, em 1998 e 1999, 

não mais aparece entre os cincos primeiros colocados. 

De acordo com o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA40, 

2004, o Brasil possui, atualmente, 161 Faculdades de Odontologia em 

funcionamento, um número certamente alarmante e preocupante. 

Frente a estes números, lembra-nos BARROS4, 1999, que no Brasil, a 

população tratada pela Odontologia corresponde a 17% da população em 

geral, sendo 12% atendidos em clínica privada e 5% nos serviços 

assistenciais. 

Trazendo estas proporções para uma realidade numérica, em uma 

relação de 1000 habitantes para cada cirurgião-dentista, significa que 170 

pessoas são atendidas por um cirurgião-dentista, sendo 120 em clínicas 

e/ou consultórios particulares e 50 em serviços assistenciais. 

É preciso refletir, então, o porquê de novos cursos de Odontologia, 

sendo que o maior problema não parece ser o da falta de profissionais, mas 

sim a má distribuição dos mesmos. 

ROCHA et al.84 descrevem, em estudo quantitativo-descritivo de 

mercado de trabalho em Odontologia no Nordeste do Brasil em 1985, que a 

assistência odontológica está em excesso nas capitais e inexistente nas 

áreas economicamente carentes. 

MARCOS64, 1995, segue a mesma vertente, defendendo que o 

aumento do número de profissionais não garante transformações quanto ao 

acesso aos serviços, especialmente no caso do Brasil, onde o número de 
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profissionais é mais do que suficiente e a população, em sua maioria, ainda 

continua alijada da atenção odontológica. 

E declara também que o número de profissionais ou a sua relação 

com a população não traduz, biológica e historicamente, a melhoria dos 

níveis de saúde bucal na população. 

Concordando com o exposto acima, CARVALHO30, 1987, explicita 

que a cada nova faculdade que surge, aumenta-se a carência de docentes 

qualificados, diminui-se a qualidade do ensino e, conseqüentemente, 

aumenta-se a legião de sub-profissionais. 

Sendo assim, BARROS4, 1999, tendo em vista que a população está 

cada vez menos assistida, que a formação de cirurgiões-dentistas cresce 

desenfreadamente e sem a criação de novos postos de trabalho, aliada à 

deterioração cada vez maior das condições econômicas da população em 

geral, teme pela formação de uma legião de profissionais desempregados ou 

desocupados. 

Porém, mesmo perante tal realidade, a classe odontológica continua 

muda, dando a impressão de que tudo vai bem e, como nada se discute, 

parece não haver interesse por problemas reais como o subemprego, o 

desvio de função, a remuneração inadequada, a exploração nas relações de 

trabalho, o mau atendimento, as más condições de trabalho, o preço elevado 

do material odontológico e a população cada vez menos assistida3. 

A partir do exposto fica mais fácil depreender, de acordo com 

CARVALHO30, 1987, que a situação do ensino odontológico no Brasil, aliado 
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com a atual situação do mercado de trabalho, ainda está muito aquém da 

realidade das exigências da população brasileira. 

Devido a isto PINTO81, 2000, declara que a composição de um curso 

universitário em Odontologia devia pautar-se de acordo com a realidade do 

país em questão, podendo adquirir três formas distintas: 

 

��Em países industrializados onde a cárie dentária gradativamente está 

sendo controlada, há uma política de redução de oferta de vagas, 

inclusive por meio do fechamento de escolas, embora alguns utilizem 

o artifício de aumentar a duração dos cursos. O currículo volta-se 

cada vez mais para a prevenção e para a atenção secundária e 

terciária, com a periodontia, ortodontia e a estética ganhando espaço; 

��Em regiões pouco desenvolvidas, com grande escassez de mão-de-

obra, inicialmente formam-se profissionais em dois anos no máximo, 

tempo suficiente para aportar os conhecimentos científicos 

necessários ao núcleo de serviços básicos, enfatizando a cirurgia, 

dentisteria e prótese. O interesse pela prevenção costuma ser 

pequeno. À medida que surge mercado para a prestação de cuidados 

mais sofisticados, com o crescimento econômico, o número de anos 

do curso aumenta, introduzindo-se novas e mais complexas 

disciplinas; 

��No mundo em desenvolvimento, com altos índices de cárie e grande 

número de odontólogos, torna-se também inevitável a contenção da 

expansão de cursos e vagas, objetivando ao menos igualar o 
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crescimento profissional ao crescimento populacional. O currículo, 

com um mínimo de quatro anos, centra-se no combate aos problemas 

básicos como a cárie dentária e a doença periodontal, sendo que a 

prevenção e as ciências sociais assumem caráter essencial e são 

cada vez mais valorizadas. 

 

2.5 O exercício profissional da Odontologia no Brasil 

 

 Conforme observado através da evolução da profissão odontológica e 

seus aspectos históricos, é possível perceber que a presença de atividade 

ilícita em Odontologia ainda ocorre na sociedade brasileira. 

 As razões para a existência de tal prática podem ser buscadas desde 

as raízes da Odontologia, a partir de seu surgimento, bem como o fato de 

serem recentes as conquistas legais da classe. 

 DARUGE; MASSINI48, 1978, colocam que os atos humanos devem 

sempre ser ou estar de acordo com os preceitos legais. Desta maneira, os 

atos que contrariem um dispositivo legal são ilegais, por apresentarem-se 

contrários ao Direito. 

 Os autores ainda proclamam que, segundo a nossa lei civil, é ato lícito 

aquele que se fundamenta no Direito e ato ilícito o que contraria a lei, ou 

seja, afronta o Direito, fugindo das determinações legais, sendo, 

conseqüentemente, um crime, que pode ser civil ou criminal, de acordo com 

a lei que venha a ser ofendida pelo comportamento humano. 
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 CALVIELLI28, 1993, comenta que em muitos países, principalmente da 

América Latina e dentre eles o Brasil, o número de pessoal não qualificado, 

isto é, não autorizado legalmente a exercer a Odontologia, chega a exceder, 

em determinadas localidades, o número de cirurgiões-dentistas capacitados 

legalmente. 

CENTENARO31, 2004, em consonância com o exposto acima, afirma 

que após alguns anos como representante do Conselho, notou que a 

população de indivíduos atuando ilegalmente corresponde a 10% do total, 

criticando veementemente o Código Penal Brasileiro, alegando que o 

mesmo tudo permite e nada impede, já que é necessário, além do flagrante, 

ainda provar que o sujeito pratica este crime todos os dias e não 

eventualmente. 

Ainda na questão da configuração de crime, conforme exposto 

acima, FRANÇA56, 2004, anuncia que é exigida à habitualidade, não 

podendo caracterizá-lo apenas um ato esporádico, pois é difícil excluir 

alguém que, pelo menos uma vez, não tenha feito um diagnóstico ou 

prescrito um medicamento, em consonância com o velho ditado popular: 

 

“De médico e louco, todo mundo tem um pouco” 
 

 Ao realizar uma incursão histórica frente à regulamentação do 

exercício da Odontologia no Brasil, DARUGE; MASSINI48, 1978, expõem de 

forma brilhante em sua obra as etapas dessa regulamentação, transcrita, 

resumidamente, abaixo. 
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A primeira regulamentação refere-se à Reforma do Regimento de 

Ofício de cirurgião-dentista elaborada em 1631. Posteriormente, em 1743, foi 

criada a Carta de Ofício para a prática de cirurgia dentária. 

 Em 6 de Agosto de 1802 foi baixada a Carta de Comissão, a primeira 

a prever multa de dois mil réis para quem exercesse a prática odontológica 

sem “Carta” ou sem condições de aprovado. 

 A seguir, o Decreto nº 9.311, de 25 de Outubro de 1884, considerava 

crime o exercício da Odontologia a todos aqueles que não tivessem 

obedecido às normas deste decreto. 

 Após a última normalização, nenhuma outra legislação reguladora foi 

editada até 1932, quando é redigido o Decreto nº 20.9317, de 11 de Janeiro, 

que regulamentou a fiscalização do exercício da Medicina, da Odontologia, 

da Medicina Veterinária e das profissões de Farmacêutico, Parteira e 

Enfermeira, prevendo, a partir daí, penalidades como a apreensão do 

material encontrado: 

 

“Do Exercício da Odontologia 
 
Art. 30 – O cirurgião-dentista somente poderá prescrever 
agentes anestésicos de uso tópico e medicamento de uso 
externo para os casos restritos de sua especialidade. 
 
Art. 31 – Ao cirurgião-dentista é vedado praticar 
intervenções cirúrgicas, que exijam conhecimentos 
estranhos à sua profissão, bem como permitir o exercício da 
clínica odontológica, em seu consultório, a indivíduo não 
legalmente habilitado para exercê-la. 
 
Art. 32 – O material existente em consultório dentário, cujo 
funcionamento não esteja autorizado pela autoridade 
sanitária ou que seja utilizado por quem não tiver diploma 
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registrado no Departamento Nacional de Saúde Pública, 
será apreendido e remetido para o depósito público.” 

  

Vinte anos depois, uma nova legislação regulamentando o exercício 

profissional do cirurgião-dentista é criada, a Lei nº 1.314, de 17 de Janeiro 

de 195114,57, representando um avanço, pois exigia duas condições 

fundamentais, o diploma (que deveria ser expedido por estabelecimento de 

ensino oficial ou reconhecido) e o registro do mesmo nos órgãos 

competentes. 

Em 1964, é regulamentada a Lei nº 4.324, estabelecendo o 

Conselho Federal de Odontologia, órgão normativo da profissão no país e de 

onde emanam as resoluções que devem orientar a atuação dos Conselhos 

Regionais e a quais subordinam-se todos os profissionais46. 

 E, finalmente, chega-se à legislação em vigor atualmente, a Lei nº 

5.081, de 24 de Agosto de 1966, adquirindo, a Odontologia, ampla 

autonomia no que concerne ao seu exercício legal. 

 Vale ressaltar que, de acordo com CALVIELLI28, 1993, apesar de toda 

a evolução transcrita acima, a Lei nº 1.314, de 17 de Janeiro de 1951, é 

considerada a primeira lei regulamentar da profissão. 

 Sendo assim, em 1997, CALVIELLI24 refere que o exercício ilegal da 

Odontologia pode consubstanciar-se de duas maneiras: 

 

a) Pela prática de atos próprios de cirurgião-dentista sem autorização 

legal; 
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b) Sendo médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico, praticar atos 

próprios de profissão que não a sua, ou seja, excedendo os limites da 

própria profissão. 

 

E, partindo dos dizeres de BERNABA5, 1979, ao afirmar que os 

profissionais militantes do campo biomédico muitas vezes ficam alheios aos 

problemas jurídicos referentes à sua atividade profissional, e pelo que estatui 

a própria lei, ou seja, que ninguém pode alegar erro ou ignorância, torna-se 

importante abordar, de maneira sucinta, os aspectos jurídicos referentes ao 

exercício da profissão odontológica. 

Se errar é humano, o cirurgião-dentista jamais pode errar, pois isto 

pode implicar em penalidades como a cassação do registro profissional, 

indenização e, até mesmo, detenção, além, obviamente, de prejuízos 

causados ao paciente53. 

A Lei nº 5.08117, de 24 de Agosto de 1966, estabelece que: 

 

“Art. 2º. – O exercício da Odontologia no território nacional 
só é permitido ao cirurgião-dentista habilitado por escola ou 
faculdade oficial ou reconhecida, após o registro do diploma 
na Diretoria do Ensino Superior, no Serviço Nacional de 
Fiscalização da Odontologia, na Repartição Sanitária 
Estadual competente e inscrição no Conselho Regional de 
Odontologia sob cuja jurisdição se achar o local de sua 
atividade. 
 
Art. 3º. – Poderão exercer a Odontologia no território 
nacional os habilitados por escolas estrangeiras, após a 
revalidação do diploma e satisfeitas as demais exigências do 
artigo anterior. 
 
Art. 4º. – É assegurado o direito do exercício da Odontologia, 
com as restrições legais, ao diplomado nas condições 
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mencionadas no Decreto-Lei nº 7.718, de 09 de Julho de 
1945, que regularmente se tenha habilitado para o exercício 
profissional, somente nos limites territoriais do Estado onde 
funcionou a escola ou faculdade que o diplomou.” 

 

 Esmiuçando a questão da autorização legal e trazendo à tona os 

conhecimentos oriundos dos ensinamentos de CALVIELLI26, 1997, temos, 

com referência ao artigo 2º da Lei nº 5.081/66, que algumas modificações 

estruturais e administrativas ocorreram nos órgão oficiais citados no artigo. 

 Desta forma, primeiramente é necessário um curso de graduação em 

escola oficial ou reconhecida, sendo este reconhecimento realizado pelo 

Governo Federal, obtendo-se a habilitação profissional. 

 O diploma obtido atualmente é registrado pelas Universidades 

federais ou estaduais, de acordo com a região em que atuam, não existindo 

mais a Diretoria de Ensino Superior. 

 A partir daí o profissional necessita da habilitação legal, ou seja, 

registro no Conselho Federal de Odontologia (em substituição ao Serviço 

Nacional de Fiscalização da Odontologia), nos Escritórios Regionais de 

Saúde (ERSA) somente para os profissionais que irão exercer clínica 

odontológica e, finalmente, no Conselho Regional de Odontologia sob cuja 

jurisdição se achar o local de sua atividade. 

 Frente ao que diz o artigo 2º, complementado pelo artigo 3º da Lei nº 

5.081/66, poderão exercer a Odontologia no Brasil28: 

 

��Brasileiros e estrangeiros diplomados no Brasil por curso de 

Odontologia reconhecido pelo Ministério da Educação; 
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��Até 1998, os estrangeiros diplomados no Brasil por curso de 

Odontologia reconhecido pelo Ministério da Educação, beneficiados 

pelo Programa de Estudante-Convênio (PEC), coordenado pelos 

Ministérios das Relações Exteriores e da Educação, porém ficou 

normalizado pelo Protocolo22 publicado em 07 de Abril de 1998, em 

sua cláusula 23, que o estudante-convênio deverá retornar ao seu 

país de origem em até três meses após a colação de grau*; 

��Estrangeiros diplomados no Brasil por curso de Odontologia 

reconhecido pelo Ministério da Educação, beneficiados pelas 

matrículas de cortesia, nos termos do Decreto Federal nº 89.758, de 

06 de Junho de 1984, para funcionários estrangeiros de missões 

diplomáticas, repartições consulares e organismos internacionais, 

bem como seus dependentes legais; 

��Diplomados por instituições de ensino superior de outros países cujos 

diplomas tenham sido revalidados no Brasil, sejam eles estrangeiros 

ou brasileiros; 

��Até 1999, os diplomados por instituições de ensino superior sediadas 

nos países que ratificaram a convenção regional sobre o 

reconhecimento de estudos, títulos e diplomas de ensino superior na 

América Latina e no Caribe, aprovada pelo Decreto Federal nº 

80.41910, de 27 de Setembro de 1977, não necessitavam de 

revalidação do diploma. Faziam parte deste acordo os diplomados no 

Panamá, México, Chile, Venezuela, Cuba, Colômbia, El Salvador, 

                                            
* Modificado pelo autor. 
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Equador, Suriname, Aruba, Curaçao, Santa Sé, Iugoslávia e Holanda, 

cabendo aos possuidores destes diplomas, quando estrangeiros, ter 

uma situação de permanência no país. O Decreto 80.429/77 foi 

revogado pelo Decreto nº 3.0079, de 30 de Março de 1999*; 

��Diplomados por instituições de ensino superior de Portugal, por força 

do Acordo Cultural assinado em 07 de Setembro de 1966 e Protocolo 

Adicional aprovado pelo Decreto Legislativo nº 60, de 17 de Agosto 

de 1971 e promulgado pelo Decreto nº 69.271, de 23 de Setembro de 

1971. 

��Cirurgiões-dentistas estrangeiros, portadores de contrato de trabalho 

visado pelo Ministério do Trabalho ou de comprovação de prestação 

de serviço ao governo brasileiro, pelo prazo de dois anos. 

 

Todos os dispositivos acima citados vêm da preocupação das 

autoridades brasileiras com o exercício profissional por pessoa efetivamente 

habilitada, de fato e de direito, de forma a afastar toda a espécie de 

charlatanismo que venha a colocar em risco a segurança e a saúde 

pública48. 

O art 4º da Lei nº 5.081/6617 abre uma exceção para os profissionais 

diplomados pelo Decreto-Lei nº 7.718, de 09 de Julho de 1945, ou seja, 

aqueles que foram diplomados por escolas reconhecidas apenas pelos 

governos estaduais, respeitando-se o princípio constitucional do direito 

adquirido. Estes profissionais não têm autorização para exercer suas 

                                            
* Modificado pelo autor. 
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atividades em outros Estados da Federação, somente naquele onde 

funcionou o curso que o diplomou48. 

Finalizando a questão da autorização legal, faz-se importante 

salientar a questão dos “dentistas-práticos” ou “práticos licenciados”. 

Conforme relata CALVIELLI24, 1997, entre 1931 e 1933 foram 

editados decretos garantindo aos profissionais acima citados, a possibilidade 

de pleitearem a sua inscrição junto aos órgãos de Saúde Pública, a fim de 

continuarem a exercer seu ofício mediante determinadas restrições. 

A data limite para concessão foi fixada como 30 de Junho de 1934, 

pelo Decreto nº 23.5408, 55, de 04 de Dezembro de 1933: 

 

“O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados 
Unidos do Brasil, usando das atribuições que lhe confere o 
art. 1º do Decreto-Lei nº 19.398, de 11 de Novembro de 
1930, decreta: 
 
Art. 1º - Fica limitado até 30 de Junho de 1934 o prazo dos 
favores concedidos pelos Decretos nº 20.862 e 20.877, 
respectivamente de 28 e 30 de Dezembro de 1931, 21.073, 
de 22 de Fevereiro de 1932, e 22.501, de 27 de Fevereiro de 
1933. 
 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.” 
 

Sendo assim, considerando que já se passaram mais de 70 anos da 

data fixada, aqueles que poderiam dela se beneficiar devem contar, 

atualmente, cerca de 90 anos, o que torna inadmissível a presença do 

“dentista prático” ou “prático licenciado”. 
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Dentro ainda da delimitação do exercício profissional da Odontologia 

no Brasil, existe a questão da não extrapolação das competências firmadas 

em lei. 

A Lei nº 5.081/6617 estabelece, como competências do cirurgião-

dentista: 

 

“Art. 6º - Compete ao cirurgião-dentista: 
 
I – Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia, 
decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular 
ou em cursos de pós-graduação; 
II – Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de 
uso interno e externo, indicadas em Odontologia; 
III – Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados 
mórbidos e outros inclusive, para justificação de faltas ao 
emprego; 
IV – Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, 
trabalhista e em sede administrativa; 
V – Aplicar anestesia local e troncular; 
VI – Empregar a analgesia e hipnose, desde que 
comprovadamente habilitado, quando constituírem meios 
eficazes para o tratamento; 
VII – Manter, anexo ao consultório, laboratório de prótese, 
aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas e 
análises clínicas, relacionadas com os casos específicos de 
sua especialidade, bem como aparelhos de Raios X, para 
diagnóstico, e aparelhagem de Fisioterapia; 
VIII – Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso 
de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do 
paciente; 
IX – Utilizar, no exercício da função de perito-odontólogo, em 
casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da 
cabeça. 

 

Sendo os itens acima configurados como as competências do 

cirurgião-dentista, só irá estabelecer-se como exercício ilegal se o 

profissional exceder os limites e não faz parte do escopo deste trabalho 
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discorrer sobre cada uma de suas competências, mas apenas demonstrar 

quais são elas. 

Verifica-se que a lei deu ampla competência ao cirurgião-dentista 

generalista, sempre necessário em uma nação de extensão continental 

como o Brasil. Contudo, exige para o que se consubstanciou denominar de 

“especialista”, capacidade muito mais ampliada em face da educação 

continuada. Desta forma, o CFO estatuiu as especialidades odontológicas e 

definiu, em cada uma delas, os atos de competência do cirurgião-dentista92. 

Atualmente, a Odontologia conta com 19 especialidades: Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofaciais, Dentística, Disfunção Têmporo-Mandibular 

e Dor Orofacial, Endodontia, Estomatologia, Implantodontia, Odontologia em 

Saúde Coletiva, Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, 

Odontologia Legal, Odontologia do Trabalho, Odontogeriatria, 

Odontopediatria, Ortodontia, Ortopedia Funcional dos Maxilares, Patologia 

Bucal, Periodontia, Prótese Bucomaxilofacial, Prótese Dentária e Radiologia 

Odontológica e Imaginologia. 

Cada uma das especialidades, seguindo as diretrizes da Lei nº 

5.081/6617 apresenta competências específicas delimitadas pela Resolução 

CFO 22/200142, que baixa normas sobre anúncio e exercício das 

especialidades odontológicas e sobre cursos de especialização, revogando 

as redações do Capítulo VIII, Título I; Capítulos I, II e III, Título III, das 

Normas aprovadas pela Resolução CFO-185/93, alterada pela Resolução 

CFO-198/95.  
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E, dentro das competências estabelecidas nas condições de 

especialista, o cirurgião-dentista deverá apresentar ao menos um dos 

requisitos transcritos abaixo: 

 

“a) Possuir título de livre-docente ou de doutor, na área da 
especialidade; 
b) Possuir título de mestre, na área da especialidade, 
conferido por curso que atenda às exigências do Conselho 
Federal de Odontologia; 
c) Possuir certificado conferido por curso de especialização 
em Odontologia que atenda às exigências do Conselho 
Federal de Odontologia; 
d) Possuir diploma ou certificado de curso de especialização 
registrado pelo extinto Serviço Nacional de Fiscalização da 
Odontologia; 
e) Possuir diploma expedido por curso regulamentado por 
lei, realizado pelos serviços de saúde das Forças Armadas, 
que dê direito especificamente a registro e inscrição; 
f) Possuir diploma ou certificado conferido por curso de 
especialização ou residência na vigência das resoluções do 
Conselho Federal de Odontologia ou legislação específica 
anterior, desde que atendidos todos os seus pressupostos e 
preenchidos os seus requisitos legais.” 

 

Importante salientar que a regulamentação da Odontologia e do seu 

exercício profissional não se esgota nos limites estritos da Lei nº 5.081/66. 

Ela é muito mais ampla, contendo disposições em outros diplomas legais e 

nos atos normativos do CFO, bem como em atos executivos dos Conselhos 

Regionais46.  

GRAÇA LEITE58, 1962, comenta que é extremamente vantajoso e 

necessário o conhecimento da legislação profissional no exercício das 

atividades laborativas, permitindo segurança e tranqüilidade ao cirurgião-

dentista, porém trata-se de fato pouco comum em profissões liberais. 
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A partir das disposições legais vigentes, em associação com as 

normas éticas, o exercício da Odontologia passa a adquirir, conforme 

SAMICO92, 1990, majestade científica e se projeta como atividade social. 

 

2.6 A atividade ilícita profissional da Odontologia no Brasil 

 

 Juntamente com a Lei nº 5081/66, prevêem-se condutas e ações 

contra o cirurgião-dentista brasileiro, podendo ser julgado em duas esferas 

de responsabilidade: a administrativa e a judicial (envolvendo ações penais e 

civis)53. 

 DARUGE; MASSINI48, 1978, declaram em seu trabalho os 

ensinamentos do consagrado civilista Washington de Barros Monteiro:  

 

“A violação de um direito pode configurar ofensa à 
sociedade pelo dano pessoal e pelo dano material. No 
primeiro caso, existe o delito penal, consistente na violação 
de uma lei penal, o que induz responsabilidade penal; no 
segundo caso existe o delito civil, consistente na violação de 
um direito subjetivo privado, o que induz responsabilidade 
civil. Pode suceder ainda que o fato atentatório da lei penal 
viole também um direito privado. Nesse caso, subsistirão 
concomitantemente as duas responsabilidades, a penal e a 
civil.” 

 

 Inicialmente, o direito a exercer uma determinada profissão é 

estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil6, 

proclamada em 1988 e que estatui, em seu artigo 5º, inciso XIII: 
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“É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer.” 

 

 Assim, conforme observado, o princípio constitucional de pleno 

exercício de uma profissão não é garantia para que qualquer um possa 

entregar-se livremente a uma atividade profissional, mas o direito de exercê-

la desde que se atenda ao estabelecido na lei, ou seja, possuir autorização, 

competência e legitimidade56. 

A partir desta colocação, é necessário o estabelecimento de penas 

para os casos de infringência das leis que regulamentam as profissões. 

 No caso da Odontologia, o exercício ilegal é previsto no Código Penal 

Brasileiro13, em seu artigo 282: 

 

“Art. 282 – Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de 
médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou 
excedendo-lhe os limites. 
Pena – detenção, de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único – Se o crime é praticado com o fim de lucro, 
aplica-se também multa.” 

 

 Conforme cita CALVIELLI28, 1993, a proibição do exercício das 

“profissões da saúde” por indivíduo sem autorização para fazê-lo é das mais 

antigas nas legislações e acompanha, de certa forma, as etapas de evolução 

pelas quais passaram essas profissões. 

 Segundo a autora, a infração do artigo 282 comporta duas 

modalidades: 
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��Na primeira o sujeito ativo pratica atos próprios de profissional, porém 

sem autorização legal; 

��Na segunda, embora capacitado legalmente, excede os limites da 

própria profissão. 

 

MENEZES69, 1990, discorre que, em se tratando de um cirurgião-

dentista, podemos enumerar as seguintes condições em que é considerado 

ilegal o exercício da profissão: 

 

1) Após ter concluído o curso sem, todavia, ter recebido o diploma; 

2) Após ter recebido o diploma sem, contudo, proceder aos registros 

exigidos por lei; 

3) Quando diplomado por escola estrangeira, exerce a sua atividade 

profissional no Brasil sem, entretanto, proceder à revalidação do 

diploma e aos registros que se fizerem necessários; 

4) Tendo sido apenado com suspensão do exercício profissional, 

continuar exercendo sua atividade odontológica durante o período de 

suspensão; 

5) Tendo se transferido para outro Estado sem providenciar, dentro do 

prazo de 90 dias, a transferência de sua inscrição para o Conselho 

Regional sob cuja jurisdição passou a atuar; 

6) Praticar intervenção fora da área de atuação de competência do 

cirurgião-dentista. 
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Além das formas acima citadas que dizem respeito exclusivamente a 

cirurgiões-dentistas, indivíduos que não possuam a formação em cursos 

regulares de Odontologia e que estejam executando serviços que sejam 

exclusivos de cirurgião-dentista ou alegando serem cirurgiões-dentistas, 

configuram-se, também, como exercício ilegal da profissão.  

De acordo com FRANÇA56, 2004, o que se procura punir, pela sanção 

penal, no exercício ilegal, é que a saúde pública venha a ser ameaçada por 

pessoas não-qualificadas e incompetentes, sendo suficiente apenas o perigo 

para configurar-se o crime, não exigindo a lei que venha a consumar-se 

qualquer lesão ou malefício. 

Sendo assim, no que tange ao artigo 282 do Código Penal Brasileiro, 

a falta de autorização legal pode ser configurada por algumas situações, tais 

como o pessoal auxiliar em Odontologia atuando, no caso do Técnico em 

Prótese Dentária (TPD), sem a prescrição, supervisão e fiscalização do 

cirurgião-dentista. E, no caso de Técnico em Higiene Dental (THD) e Auxiliar 

de Consultório Dentário (ACD), sem a supervisão direta do cirurgião-

dentista. 

Cada uma das profissões auxiliares da Odontologia possui, delimitada 

desde a Resolução CFO 185/9341 as suas competências, a fim de não 

incorrerem em exercício ilegal da profissão, conforme segue: 

 

1) Técnico em Prótese Dentária (TPD): 

 

“a)Executar a parte mecânica dos trabalhos odontológicos; 
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b)Ser responsável, perante o Serviço de Fiscalização 
respectivo, pelo cumprimento das disposições legais que 
regem a matéria; 
c)Ser responsável pelo treinamento de auxiliares e serventes 
do laboratório de prótese odontológica.” 

 

2) Técnico em Higiene Dental (THD): 

 

“a) Participar do treinamento de atendentes de consultórios 
dentários; 
b) Colaborar nos programas educativos de saúde bucal; 
c) Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos 
como coordenador, monitor e anotador; 
d) Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes 
sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; 
e) Fazer a demonstração de técnicas de escovação; 
f) Responder pela administração da clínica; 
g) Supervisionar, sob delegação, o trabalho dos atendentes 
de consultórios dentários; 
h) Fazer a tomada e a revelação de radiografias intra-orais; 
i) Realizar teste de vitalidade pulpar; 
j) Realizar a remoção de indutos, placas e cálculos 
supragengivais; 
k) Executar a aplicação de substâncias para a prevenção 
de cárie dental; 
l) Inserir e condensar substâncias restauradoras; 
m) Polir restaurações, vedando-se a escultura; 
n) Proceder à limpeza e antissepsia do campo operatório, 
antes e após os atos cirúrgicos; 
o) Remover suturas; 
p) Confeccionar modelos; 
q) Preparar moldeiras.” 

 

3) Auxiliar de Consultório Dentário (ACD): 

 

“a)Orientar os pacientes sobre higiene bucal; 
b) Marcar consultas; 
c) Preencher e anotar fichas clínicas; 
d) Manter em ordem arquivo e fichário; 
e) Controlar o movimento financeiro; 
f) Revelar e montar radiografias intra-orais; 
g) Preparar o paciente para o atendimento; 
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h) Auxiliar no atendimento ao paciente; 
i) Instrumentar o cirurgião-dentista e o técnico em higiene 
dental junto à cadeira operatória; 
j) Promover isolamento do campo operatório; 
k) Manipular materiais de uso odontológico; 
l) Selecionar moldeiras; 
m) Confeccionar modelos em gesso; 
n) Aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental; 
o) Proceder à conservação e à manutenção do equipamento 
odontológico.” 

 

4) Auxiliar de Prótese Dentária (APD): 

 

“a) Reprodução de modelos; 
 b) Vazamento de moldes em seus diversos tipos; 
 c) Montagem de modelos nos diversos tipos de 
articuladores; 
d) Prensagem de peças protéticas em resina acrílica; 
e) Fundição em metais de diversos tipos; 
f) Casos simples de inclusão; 
g) Confecção de moldeiras individuais   no material indicado; 
h) Curagem, acabamento e polimento de peças protéticas.” 
 

Também é importante ressaltar que o acadêmico de Odontologia 

não pode praticar seu aprendizado, a não ser em ambulatórios ou clínicas da 

faculdade, e sempre sob a supervisão do pessoal docente28. 

Frente à questão dos estágios realizados por estudantes de 

Odontologia que buscam seu aperfeiçoamento profissional, CAMPOS29, 

1986, afirma que tal situação é regida pelo Decreto nº 87.49711, que 

regulamenta a Lei nº 6.49418, de 07 de Dezembro de 1977: 

 

“Art. 2º - Considera-se estágio curricular, para os efeitos 
deste Decreto, as atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 
participação em situações reais de vida e trabalho de seu 
meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a 
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pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação de instituição de ensino. 
 
Art. 3º - O estágio curricular, como procedimento didático-
pedagógico, é atividade de competência da instituição de 
ensino a quem cabe a decisão sobre a matéria, e dele 
participam pessoas jurídicas de direito público e privado, 
oferecendo oportunidade e campos de estágio, outras 
formas de ajuda, e colaborando no processo educativo.” 

 

O autor ainda comenta que o assunto também apresenta 

regulamentação pelo Conselho Federal de Odontologia através da Decisão 

CFO nº 25/8438: 

 

“Art. 1º - É lícito o trabalho de estudante de Odontologia, 
obedecida a legislação de ensino e, como estagiário, quando 
observados, integralmente, os dispositivos constantes na Lei 
nº 6.494, de 07 de Dezembro de 1977, no Decreto nº 
87.497, de 18 de Agosto de 1982, e nestas normas. 
 
Art. 2º - O exercício de atividades odontológicas por parte de 
estudantes de Odontologia, em desacordo com as 
disposições referidas no artigo anterior, configura exercício 
ilegal da Odontologia, sendo passíveis de implicações éticas 
os cirurgiões-dentistas que permitirem ou tolerarem tais 
situações. 
 
Art. 6º - Somente poderá exercer atividade, como estagiário, 
o aluno que esteja apto a praticar os atos a serem 
executados, e, no mínimo, cursando regularmente o 5º 
semestre letivo de curso de Odontologia.” 

 

E, para finalizar os aspectos referentes ao artigo 282 do Código 

Penal Brasileiro, CALVIELLI24, 1997, relata que na condição referida como 

exceder os limites da profissão, estas só podem ser consideradas quando o 

farmacêutico ou o médico realiza atos exclusivos da Odontologia, ou 
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inversamente, quando o cirurgião-dentista passa a realizar atos que são de 

competência da Farmácia ou da Medicina.  

Referente, ainda, ao Código Penal Brasileiro, dois outros aspectos 

são enquadrados como atividade ilícita69. 

Em primeiro lugar, o charlatanismo, regido pelo artigo 283 do Código 

Penal Brasileiro13: 

 

“Art. 283 – Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou 
infalível: 
Pena – detenção de três meses a um ano, e multa.” 

 

GRAÇA LEITE58, 1962, explana que inculcar é informar sobre 

alguma coisa, recomendar; anunciar é dar notícia de, publicar. Sendo assim, 

se o profissional torna público por qualquer meio de divulgação em massa 

ou através de pequenos grupos de conversa, a respeito de tratamentos 

secretos ou infalíveis, estará incidindo em crime de charlatanismo. 

 Em suma, o autor expõe que: 

 

“O fator econômico, encontrando um terreno predisposto 
(fragilidade moral), determina, comumente, o surto de uma 
doença profissional que se chama charlatanismo, de 
profunda e desastrosa repercussão social. Por outro lado, 
compete ao Estado, um dos maiores responsáveis pela crise 
que asfixia a Odontologia, criar novas condições de trabalho 
e de assistência para o cirurgião-dentista, o que viria 
favorecer a redução, senão a extinção, do terrível mal do 
exercício charlatanesco da profissão.” 

 

 Segundo MENEZES69, 1990, charlatão não é aquele que se aventura 

ao exercício de uma profissão de saúde sem habilitação profissional, não é 
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sinônimo de empírico ou falso profissional, mas sim aquele que usa de 

mentira, de falsidade, agindo de maneira inescrupulosa para enganar seus 

pacientes. 

 De acordo com o FERREIRA32, 1995, charlatão é o “explorador da 

boa-fé do povo”, ou ainda “impostor, embusteiro, trapaceiro”. 

 Exemplificando, o charlatanismo pode configurar-se pelas seguintes 

situações: diagnóstico falso ou exagerado, realização de intervenções 

desnecessárias, garantia de cura, exploração mercantilista da publicidade, 

dentre outras69. 

 O outro aspecto da atividade ilícita refere-se à figura do 

curandeirismo, no artigo 284 do Código Penal Brasileiro13: 

 

“Art. 284 – Exercer o curandeirismo: 
I – Prescrevendo, administrando ou aplicando habitualmente 
qualquer substância. 
II – Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. 
III – Fazendo diagnósticos. 
Pena: detenção de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único: se o crime é praticado mediante 
remuneração, o agente também fica sujeito a multa.” 

 

 Nesse caso, conforme MENEZES69, 1990, o exercício da atividade 

odontológica é realizado por quem não possui habilitação profissional. Trata-

se do empírico ou falso dentista. 

 E, apenas para finalizar, além das normativas já observadas, 

BERNABA5, 1979, cita em seu trabalho sobre os aspectos penais quanto ao 

exercício ilegal, a Lei das Contravenções Penais, no que concerne à 

organização da atividade laborativa: 
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“Art. 47 – Exercer profissão ou atividade econômica ou 
anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que 
por lei está subordinado o seu exercício. 
Pena: prisão simples, de quinze dias a três meses, ou 
multa.” 

 

 Buscando na literatura internacional, é possível perceber que o 

problema do exercício ilegal existe em outros países também. 

 Nos Estados Unidos, de acordo com PLUNKETT82, 1995, o exemplo 

mais óbvio de exercício ilegal da Odontologia é aquele em que um charlatão 

finge ser dentista, o qual é rapidamente reprimido pelas autoridades 

competentes. Mas, uma variação deste tema, mais presente no país, é o fato 

de um cirurgião-dentista licenciado em um Estado ou país, mas não 

licenciado em outro Estado e que comece a atuar no mesmo, sendo a 

punição deste cumprida mais vagarosamente. 

MOORE; SHIAU71, 1999, exploram sobre o tema da Odontologia em 

Taiwan onde, devido a uma forte tradição de uma economia baseada no 

mercado livre, durante o período de ocupação japonesa, “técnicos orais” que 

foram treinados no Japão continuam a praticar a Odontologia no país. É 

estimado que cerca de metade da força de trabalho odontológica na ilha é 

provida por este tipo de profissional, atuando, principalmente nos subúrbios 

das grandes cidades e em áreas rurais. 

 

2.7 Breves comentários sobre os aspectos civis e o exercício 

profissional da Odontologia 
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 Dentro da abordagem sobre os aspectos civis, o cirurgião-dentista 

poderá ser enquadrado dentro de três formas53: 

 

1) Negligência: quando deixa de realizar algo que deveria ter 

realizado, configurando-se como omissão. 

2) Imprudência: quando realiza atos temerários e audaciosos, 

através de conduta e atitudes não justificadas nem 

reconhecidas pela experiência*. 

3) Imperícia: quando comete falha grave, por desconhecer as 

regras técnicas e científicas, por incapacidade grave ou por 

falta de habilidade. 

 

Sobre estas três modalidades incide a responsabilidade civil do 

cirurgião-dentista, estabelecida pelo Código Civil15 (Lei nº 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2002): 

 

“Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

 

MENEZES67, 1990, disserta que no ato em que o cirurgião-dentista 

aceita alguém como paciente, um contrato de trabalho fica estabelecido 

entre as duas partes, que deve ser entendido como obrigação de resultado. 

Sendo assim, deparamo-nos com os tipos de obrigação que podem 

ser assumidos27:  
                                            
* Sales Peres, A., em comunicação pessoal, define a imprudência como concorrer em culpa 
em determinado ato. 
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��Obrigação de meio: o profissional tem o dever de atuar com 

diligência, colocando à disposição do paciente todo o seu 

conhecimento, com a finalidade de alcançar o objetivo querido pelo 

paciente; 

��Obrigação de resultado: o profissional obriga-se a alcançar o fim 

desejado pelo paciente. 

 

Desta forma, SIMONETTI99, 1999, coloca que o cirurgião-dentista 

deve realizar todo trabalho baseado numa técnica coerente e de forma 

diligente, sem esquecer que, em um processo, a primeira peça fundamental 

é o prontuário odontológico. 

SILVA97, 1999, destaca que um prontuário composto de registro da 

anamnese, ficha clínica, plano de tratamento, receitas, atestados, modelos, 

radiografias e orientações pós-operatórias e/ou sobre higienização, é 

passível de realização por todo e qualquer profissional. 

 De acordo com SOUZA101, 2000, do quadro legal, depreendem-se as 

seguintes funções gerais do cirurgião-dentista: 

 

a) Conhecer as doenças de todo o organismo que possam modificar ou 

constituir contra-indicação para tratamentos odontológicos; 

b) Orientar pacientes sobre cuidados na manutenção da higiene; 

c) Prevenir, diagnosticar e tratar enfermidades e afecções dos dentes e 

da boca; 
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d) Realizar limpeza profilática dos dentes e gengivas, removendo 

cálculos e indutos, evitando ou interrompendo a instalação de 

processos patológicos; 

e) Diagnosticar, tratar e prevenir a má-oclusão, bem como as disfunções 

da articulação têmporo-mandibular; 

f) Atuar para devolver as eficiências mastigatória, fonética e estética, 

através de restaurações e próteses; 

g) Restaurar cáries dentárias através de aparelhos, instrumentos e 

materiais específicos; 

h) Substituir ou restaurar partes destruídas dos dentes; 

i) Elaborar e aplicar medidas de caráter público, para melhorar as 

condições de saúde dentária e bucal da população. 

 

CALVIELLI27, 1996, afirma que as provas a serem apresentadas 

pelo profissional são pré-constituídas, isto é, ou são produzidas 

oportunamente ou não existirão. Sendo assim, o profissional deve elaborar 

ao longo do tempo o prontuário do paciente ou, do contrário, a ficha que 

apresenta em Juízo, forjada no ato da defesa, trazendo apenas anotações 

relativas a custo e pagamentos efetuados, entremeadas de poucas e 

esparsas informações acerca do tratamento, será de pouca utilidade. 

Além do exposto, KILLILA60, 1993, declara que uma boa 

comunicação entre o cirurgião-dentista e o paciente possibilitará um caminho 

que deixará as expectativas do paciente condizentes com as do profissional. 
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Com o advento da Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990, o 

Código de Defesa do Consumidor, afirma DIAS RIBEIRO49, 1996, o 

cirurgião-dentista passou a ser considerado “fornecedor de serviços”, o que 

acirrou os debates sobre a questão, bem como elevou o número de casos 

levados ao Poder Judiciário, no sentido de ressarcimento por erro 

profissional. 

SOUZA101, 2000, descreve que o Código de Defesa do Consumidor 

define serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, estando a atuação do cirurgião-dentista sujeita a tal 

regulamentação também. 

 

2.8 A relação entre a Ética e a atividade ilícita profissional 

 

 Desde os primórdios das profissões de saúde, como das outras áreas 

do Saber Humano, a Ética sempre foi vista como pedra angular do 

comportamento profissional93. 

E sendo a Odontologia diuturnamente exercida em prol da saúde da 

humanidade, não pode se distanciar de conceitos universais, que devem 

constituir o alicerce para a conduta dos profissionais do ramo49. 

GRAÇA LEITE58, 1962, delimita que, em questões onde a Ética está 

envolvida, é a consciência, a formação moral e, enfim, o caráter profissional 

que assumem o ônus da decisão. 
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 Mas, ao procurarmos buscar o sentido de Ética, trata-se de uma 

pesquisa interessante, porém repleta de dificuldades, principalmente pela 

origem da palavra. 

 TUGENDHAT102, 2000, afirma que os termos “ética” e “moral” não são 

particularmente apropriados para nos orientarmos, observando que 

Aristóteles tinha designado suas investigações teórico-morais como 

investigações “sobre o ethos”, “sobre as propriedades do caráter”. Sendo 

assim, a procedência do termo “ética” nada tem a ver com o que se entende 

por “ética”, pois no latim, o termo grego éthicos foi então traduzido por 

moralis. Mores significa “usos e costumes”, o que novamente não 

corresponde nem à atual compreensão de ética, nem de moral. 

 A fim de esclarecer a terminologia, CHAUÍ33, 1997, expõe que a 

língua grega possui uma palavra, que escrita em português, possui as 

mesmas letras que a palavra que significa costume: ethos. Porém, em 

grego, existem duas vogais para pronunciar e grafar a nossa vogal e: uma 

vogal breve chamada epsilon e uma vogal longa chamada eta. Ethos escrita 

com a vogal longa significa costume; escrita com a vogal breve significa 

caráter, índole natural, temperamento. Sendo assim, neste segundo sentido 

refere-se ao senso moral e à consciência ética individual. 

 Uma interessante definição para o termo ética está presente nos 

escritos de JARDILINO59, 1998, como: 

 

 “Um modo de ser dos homens em sociedade que, numa 
experiência social dada, procura determinar, com 
imperativos categóricos, a essência do comportamento dos 
indivíduos, suas condições objetivas e subjetivas, assim 
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como a natureza e funções das ações nas diferentes normas 
de condutas e sistemas morais. Em suma, a ética é a ciência 
da moral e, por isso, pretende-se universal.” 

  

 Segundo RAMOS83, 1997, um referencial preciso para análise da 

ética em Odontologia são os Códigos de Ética Odontológica, sendo eles: 

 

1) Resolução CFO-102, que vigorou de 07 de Novembro de 1976 

até 31 de Dezembro de 1983; 

2) Resolução CFO-151, que vigorou de 1º de Janeiro de 1984 até 

31 de Dezembro de 1991; 

3) Resolução CFO-179, que vigorou de 1º de Janeiro de 1992 até 

19 de Maio de 2003; 

4) Resolução CFO-42, que vigora desde 20 de Maio de 2003*. 

 

GRAÇA LEITE58, 1962, expõe que as regras impostas pela Ética 

Profissional têm o mesmo valor que as prescrições dos códigos, porém seu 

cumprimento é muito mais dignificante devido ao fato de ser espontâneo. 

E do outro lado da questão estão os pacientes que, de acordo com 

PELTIER78, 2001, reconhecem estar em posição inferior para avaliar 

adequadamente a situação, colocando sua esperança nas boas intenções 

do cirurgião-dentista. 

Desta forma, no atual Código de Ética Odontológica43, encontramos 

as seguintes passagens que fazem referência ao exercício ilegal da 

Odontologia: 

                                            
* Nota acrescentada pelo autor. 
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“Capítulo III – Dos deveres fundamentais 
 
Art. 5º - Constituem deveres fundamentais dos profissionais 
e entidades de Odontologia: 
 
XIV- Não manter vínculo com entidade, empresas ou outros 
desígnios que os caracterizem como empregado, 
credenciado ou cooperado quando as mesmas se 
encontrarem em situação ilegal, irregular ou inidônea. 
XV- Comunicar aos Conselhos Regionais sobre atividades 
que caracterizem o exercício ilegal da Odontologia e que 
sejam de seu conhecimento. 
 
Capítulo V – Do relacionamento 
 
Art. 9º - Constitui-se infração ética: 
 
IV- Ser conivente em erros técnicos ou infrações éticas, ou 
com o exercício irregular ou ilegal da Odontologia. 
IX- Utilizar-se de serviços prestados por profissionais não 
habilitados legalmente ou por profissionais da área 
Odontológica, não regularmente inscritos no CRO de sua 
jurisdição.” 

 

 Com referência as penas a serem aplicadas aos profissionais que 

infringirem o Código de Ética Odontológica43, enquadra-se em um dos itens 

abaixo: 

“I – Advertência confidencial, em visto reservado; 
II – Censura confidencial, em aviso reservado; 
III – Censura pública, em publicação oficial; 
IV – Suspensão do exercício profissional em até 30 dias; 
V – Cassação do exercício profissional ad referendum pelo 
Conselho Federal de Odontologia.” 

 

 O exercício ilegal da Odontologia também configura infração ética de 

manifesta gravidade, conforme o artigo 42 do Código de Ética 

Odontológica43: 
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“Art. 42 – Considera-se de manifesta gravidade, 
principalmente: 
 
II- Acobertar ou ensejar o exercício ilegal ou irregular da 
profissão. 
III- Exercer, após ter sido alertado, atividade odontológica 
em entidade ilegal, inidônea ou irregular. 
V- Exercer ato privativo de cirurgião-dentista, sem estar para 
isso legalmente habilitado.” 

 

É de suma importância citar SAMICO93, 1990, que retrata a ação dos 

Conselhos Profissionais como um difícil encargo, pois deve perseguir a 

consecução do bem comum dos pacientes, dos profissionais e da sociedade 

em que ambos estão inseridos. 

Punições, em âmbito administrativo e referentes a infrações éticas 

quanto ao exercício ilegal da profissão, fazem-se presentes no cotidiano dos 

Conselhos Regionais, tal como demonstra FERREIRA53, 1995, através dos 

dados estatísticos da Comissão de Ética do Conselho Regional de 

Odontologia de São Paulo (CROSP) no período de 1990 a 1994: 

 

��1990: 34 processos éticos instaurados, nenhum referente ao exercício 

ilegal da profissão; 

��1991: 98 processos éticos instaurados, três deles referentes ao 

exercício ilegal da profissão; 

��1992: 121 processos éticos instaurados, sete deles referentes ao 

exercício ilegal da profissão; 

��1993: 177 processos éticos instaurados, onze deles referentes ao 

exercício ilegal da profissão; 
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��1994: 194 processos éticos instaurados, quinze deles referentes ao 

exercício ilegal da profissão. 

 

VASCONCELLOS106, 2003, delimita que as mudanças começam 

com uma clara visão global, expandindo os horizontes através de um volume 

intangível de informações, devendo ser as mesmas absorvidas de maneira a 

alcançar níveis de abstração que permitam conectar vários elementos, a fim 

de buscar agregar valores e assim buscar mudanças, pois não existem 

mudanças verdadeiras desacompanhadas de esforço, sendo que deste 

origina-se o novo e o inédito, e na sua ausência não existe a real evolução.  

Desta forma, SALES PERES at al.90, 2004, salientam que o Código 

de Ética Odontológica deve ser de conhecimento obrigatório do profissional, 

não podendo, em momento algum, alegar ignorância ou má compreensão 

dos preceitos estabelecidos, bem como a correlação do mesmo com as 

outras regulamentações às quais está sujeita o cirurgião-dentista (Código 

Civil, Código Penal e Código de Defesa do Consumidor), relembrando que 

tais associações não são automáticas, mas podem servir de instrumento na 

fase probatória de um eventual processo. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 
 

 O presente estudo justifica-se pelo fato de a atividade ilícita 

profissional em Odontologia estar presente, atuante e por vezes 

despercebida pela própria classe, sendo necessária uma maior 

conscientização do meio odontológico frente às modalidades hoje 

configuradas e visando uma maior mobilização das autoridades pertinentes, 

em face da preocupação com os efeitos desta prática para a classe 

odontológica e para a sociedade. 
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4 PROPOSIÇÃO 
 
 
 
 Este trabalho tem como proposições: 

 

1. Avaliar o conhecimento dos acadêmicos do último semestre de 

graduação em Odontologia do município de Bauru, Estado de São 

Paulo, sobre a atividade ilícita da profissão; 

2. Realizar uma consulta aos Magistrados do município de Bauru, 

Estado de São Paulo, a fim obter a análise dos profissionais das 

áreas Penal e Civil, referente aos aspectos da atividade ilícita 

profissional em Odontologia; 

3. Consultar as entidades promotoras de cursos de aperfeiçoamento 

e/ou especialização em Odontologia do município de Bauru, Estado 

de São Paulo, sobre a atividade ilícita da profissão, no que tange a 

abertura de cursos de especialização e/ou aperfeiçoamento para 

acadêmicos. 
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5 MATERIAL E MÉTODO 
 
 
 Para a realização do presente estudo, inicialmente foi elaborado um 

projeto de pesquisa, protocolado junto ao Serviço de Biblioteca e 

Documentação da FOB-USP sob o número 956 (ANEXO 1). 

 Após ser protocolado, o projeto de pesquisa e toda a documentação 

pertinente foram enviados ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da FOB-USP, em 05 de Outubro de 2004. 

 O projeto foi aprovado pela referida comissão em reunião realizada no 

dia 21 de Outubro de 2004, sob o número 131/2004 (ANEXO 2). 

 Quanto às etapas do projeto, o material e método foi composto da 

seguinte forma: 

 

1) Realizar um estudo a respeito das modalidades de exercício ilícito da 

Odontologia, através de um estudo da literatura. 

Foi realizada uma busca detalhada da literatura nas mais diversas bases de 

dados eletrônicas: Base de dados da Universidade de São Paulo – Dedalus 

(www.usp.br/sibi), Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde - 

LILACS (www.bireme.br), Bibliografia Brasileira de Odontologia – BBO 

(www.bireme.br), Scientific Eletronic Library - Scielo (www.scielo.org), 

Medline (www.bireme.br), Periódicos Capes (www.periodicos.capes.gov.br), 

a fim de possibilitar uma ampla visão do assunto, utilizando-se os mais 

diferenciados termos e combinações, tanto em língua portuguesa, quanto na 

língua inglesa (exercício, ilegal, ilícito, odontologia, mercado de trabalho, 

ética, atividade, profissional, saúde, dentista, legislação, jurisprudência, 
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acadêmicos, ensino, deontologia, profissão, direito, prático, charlatanismo, 

justiça). 

 

2) Avaliar o conhecimento dos acadêmicos do último semestre de 

graduação em Odontologia do município de Bauru, Estado de São 

Paulo, sobre atividade ilícita profissional. 

Foi confeccionado um questionário (ANEXO 4) contendo cinco questões 

objetivas, sendo a primeira para assinalar se considerava ou não atividade 

ilícita da profissão em nove diferentes situações. Nas demais questões, o 

acadêmico apenas marcava uma das respostas (sim ou não), referente a 

atividades desenvolvidas durante o período de realização do curso de 

graduação (cursos de aperfeiçoamento, cursos de especialização e 

atendimento em clínicas particulares). 

A amostra foi composta pelos acadêmicos que concluíram o curso de 

graduação em Odontologia no ano de 2004, em seu último mês letivo 

(novembro/2004), nas três entidades de ensino superior do município de 

Bauru que possuem o curso de Odontologia: Faculdade de Odontologia de 

Bauru - Universidade de São Paulo (FOB-USP), Universidade do Sagrado 

Coração (USC) e Universidade Paulista (UNIP).  

Participaram do levantamento, mediante assinatura do termo de livre 

consentimento esclarecido e respondendo ao questionário proposto, n=106 

sujeitos da pesquisa, em um universo de n=133, configurando 79,70% dos 

concluintes do curso de graduação em Odontologia do município de Bauru-

SP. 
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3) Avaliar as entidades promotoras de cursos de aperfeiçoamento e/ou 

especialização em Odontologia do município de Bauru, Estado de 

São Paulo. 

Foi confeccionado um questionário (ANEXO 5) composto de seis questões 

objetivas, para serem respondidas como “sim” e “não”, mediante os tipos de 

cursos oferecidos e o público-alvo dos mesmos. 

A amostra foi composta de n=07 entidades, sendo o total do município de 

n=10, totalizando 70%. 

 

4) Consulta aos Magistrados a fim obter a análise dos profissionais do 

município de Bauru, Estado de São Paulo, em atuação nas áreas 

Penal e Civil, referente aos aspectos da atividade ilícita profissional 

em Odontologia. 

Foi confeccionado um questionário (ANEXO 6) contendo uma questão 

objetiva, para assinalar como verdadeiro (V) ou falso (F), a respeito de nove 

situações distintas (as mesmas apresentadas aos acadêmicos), e um 

segundo questionário (ANEXO 7) composto de cinco questões discursivas, 

para que o Magistrado tivesse a liberdade de realizar as suas considerações 

pertinentes à atividade ilícita profissional em Odontologia. 

A amostra foi composta por n=02 Juízes da área Penal, sendo que o 

município possui quatro Varas Criminais, e de n=05 Juízes na área Civil, 

possuindo o município sete Varas Cíveis. 
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Os Magistrados procurados nas respectivas Varas do município de Bauru 

demonstraram pouca receptividade e colaboração com o estudo proposto, 

através do retorno de questionários em branco e pela recusa em receber o 

pesquisador. 

Desta forma, foi necessária uma complementação, por parte de Magistrados 

atuantes em instituições de ensino superior que possuem o curso de Direito 

em Bauru. 

 

 Posteriormente a coleta de dados, os resultados obtidos foram 

submetidos à análise estatística descritiva. 
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6 RESULTADOS 
 

 O resultados obtidos, após análise estatística descritiva, estão abaixo 

transcritos. 

 

6.1 Avaliação dos acadêmicos 

 

 A primeira questão presente no questionário aplicado aos acadêmicos 

concluintes do curso de graduação em Odontologia em 2004 era composta 

de nove diferentes situações, conforme observado no ANEXO 4, devendo o 

sujeito da pesquisa assinalar, marcando com um “x”, àquelas que 

configurassem atividade ilícita profissional. 

 Sendo assim, conforme visualizado na FIGURA 1, temos que: 

 

a) Profissionais exercendo a Odontologia sem formação universitária: 

n=104 (98,11%) respostas SIM e n=02 (1,89%) respostas NÃO; 

b) Acadêmicos cursando a graduação que realizam cursos de 

aperfeiçoamento teórico-prático: n=43 (40,56%) respostas SIM e n=63 

(59,44%) respostas NÃO; 

c) Acadêmicos cursando a graduação que realizam cursos de 

especialização: n=93 (87,73%) respostas SIM e n=13 (12,27%) 

respostas NÃO; 

d) Cirurgião-dentista com inscrição no CROSP (Conselho Regional de 

Odontologia de São Paulo) e atendendo no Estado de Minas Gerais: 

n=71 (66,98%) respostas SIM e n=35 (33,02%) respostas NÃO; 
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e) Técnico em Prótese Dentária (TPD) confeccionando dentaduras para 

o público em geral: n=93 (87,73%) respostas SIM e n=13 (12,27%) 

respostas NÃO; 

f) Pessoal auxiliar (THD e ACD) trabalhando sem a supervisão de um 

cirurgião-dentista: n=93 (87,73%) respostas SIM e n=13 (12,27%) 

respostas NÃO; 

g) Acadêmicos cursando a graduação e prestando atendimento em 

clínicas particulares no período de férias: n=94 (88,67%) respostas 

SIM e n=12 (11,33%) respostas NÃO; 

h) Estágio em clínicas particulares pelos acadêmicos: n=14 (13,20%) 

respostas SIM e n=92 (86,80%) respostas NÃO; 

i) Atendimento em atividades extra-muros na universidade: n=17 

(16,03%) respostas SIM e n=89 (83,97%) respostas NÃO. 

 

a b c d e f g h i

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Situações

SIM
NÃO

 

FIGURA 1 – Conhecimento dos acadêmicos concluintes do curso de 
graduação em Odontologia, em 2004, no município de 
Bauru-SP, a respeito da atividade ilícita profissional 
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Na segunda questão, a respeito da realização de cursos teóricos de 

aperfeiçoamento, temos que 17,92% dos sujeitos da pesquisa realizaram tal 

atividade (FIGURA 2). 

 

NÃO
SIM

 

FIGURA 2 – Percentual de acadêmicos concluintes do curso de   
graduação em Odontologia, em 2004, no município de 
Bauru-SP, que realizaram cursos teóricos de 
aperfeiçoamento 

 

A terceira e quarta questões referem-se à realização ou não de curso 

teórico-prático de aperfeiçoamento e/ou de curso de especialização pelos 

acadêmicos, respectivamente, onde se observa que 7,54% da amostra 

realizaram cursos teórico-práticos de aperfeiçoamento e nenhum dos 

sujeitos da pesquisa realizou cursos de especialização, conforme 

apresentado na FIGURA 3. 
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FIGURA 3 – Percentual de acadêmicos concluintes do curso de 
graduação em Odontologia, em 2004, no município de 
Bauru-SP, que realizaram cursos teórico-práticos de 
aperfeiçoamento e/ou cursos de especialização 

 

E na última questão, sobre o atendimento a pacientes em clínicas 

particulares durante o curso de graduação em Odontologia, 8,49% dos 

sujeitos da pesquisa responderam que realizaram, enquanto que 91,51% 

não (FIGURA 4). 

 

SIM
NÃO

 

FIGURA 4 – Percentual de acadêmicos concluintes do curso de 
graduação em Odontologia, em 2004, no município de 
Bauru-SP, que realizaram atendimento a pacientes em 
clínicas particulares 
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6.2 Análise dos Magistrados 

 

No Questionário (I) aplicado aos Magistrados (ANEXO 6), em 

atividade nas áreas Civil e Penal, temos, a respeito das nove diferentes 

situações apresentadas, as seguintes contribuições: 

 

��n=07 (100%) dos sujeitos da pesquisa consideram atividade ilícita 

profissional, os profissionais exercendo a Odontologia sem formação 

universitária; 

��n=02 (29%) dos sujeitos da pesquisa consideram atividade ilícita 

profissional, o TPD confeccionar dentaduras para o público em geral; 

��n=04 (57%) dos sujeitos da pesquisa consideram atividade ilícita 

profissional, os acadêmicos que durante o curso de graduação 

prestaram atendimento em clínicas particulares durante o período de 

férias; 

��n=02 (29%) dos sujeitos da pesquisa consideram atividade ilícita 

profissional, os acadêmicos que durante o curso de graduação 

realizaram estágios em clínicas particulares. 

 

No Questionário (II) aplicado aos Magistrados (ANEXO 7), a respeito 

das cinco questões apresentadas para discussão, temos as seguintes 

ponderações: 
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��Na questão 01, o enquadramento jurídico da atividade ilícita 

profissional dá-se pelo artigo 282 do Código Penal Brasileiro “exercer, 

ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou 

farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites.   

Pena: detenção de seis meses a dois anos.   Parágrafo único: se o 

crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa.” E 

também pelo artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688, de 03 de Outubro de 

1941, a chamada Lei das Contravenções Penais: “exercer profissão 

ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as 

condições a que por lei está subordinado o seu exercício.   Pena: 

prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa”. 

��Na questão 2, a atuação de “dentistas” sem habilitação profissional é 

caracterizada como crime, pois a habilitação profissional é requisito 

legal para o exercício da profissão. 

��Na questão 3, o enquadramento de pessoal auxiliar em Odontologia 

só será tipificado como atividade ilícita profissional se o mesmo 

exercer atividade para a qual não possua habilitação exigida por lei. 

��Na questão 4, o enquadramento do acadêmico de Odontologia que 

realiza cursos de aperfeiçoamento e/ou especialização antes de se 

formar, poderá ser enquadrado no Código Civil, frente a questão de 

responsabilidade “Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo” e pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que o consumidor deve ter conhecimento 

de que o atendimento será realizado por um estudante e não por um 
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profissional da área. No aspecto penal, o acadêmico só estaria 

enquadrado se fosse uma prestação remunerada de serviços 

odontológicos ou se anunciasse tal exercício. 

��Na questão 5, o enquadramento dos profissionais licenciados em um 

Estado e atuando profissionalmente em outro Estado irá configurar 

apenas uma infração administrativa perante os Conselhos de 

Odontologia, mas não poderá configurar infração penal. 

 

6.3 Análise das entidades promotoras de cursos de aperfeiçoamento 

e/ou especialização 

 

No questionário aplicado às entidades promotoras de cursos de 

aperfeiçoamento e/ou especialização com sede no município de Bauru, 

Estado de São Paulo, referente à aceitação de inscrição de acadêmicos para 

cursos (FIGURA 5), temos que: 

 

��42,85% aceitam inscrições para cursos de aperfeiçoamento teórico;  

��Nenhuma entidade aceita inscrição de acadêmicos para cursos de 

aperfeiçoamento teórico-prático; 

��Nenhuma entidade aceita inscrição de acadêmicos para cursos de 

especialização. 
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FIGURA 5 – Percentual de aceite de inscrição de acadêmicos para 
cursos ministrados pelas entidades do município de 
Bauru-SP 

 

E, quanto a existência de política de descontos para acadêmicos, 

apenas 28,57% das entidades utilizam-na como estratégia (FIGURA 6). 

 

NÃO
SIM

 

FIGURA 6 – Percentual de entidades promotoras de cursos de 
aperfeiçoamento e/ou especialização do município de 
Bauru-SP que possuem política de descontos para 
acadêmicos 
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7 DISCUSSÃO 
 

Em busca do conhecimento sobre a atividade ilícita profissional, vale 

a pena relatar que as questões transcritas abaixo foram as grandes molas 

propulsoras deste trabalho: 

 

��Qual o enquadramento jurídico da atividade ilícita profissional em 

Odontologia? 

��Os acadêmicos de Odontologia, ainda cursando a graduação, podem 

freqüentar cursos de aperfeiçoamento com atendimento a pacientes? 

E quanto aos cursos de especialização? As entidades promotoras 

destes tipos de cursos aceitam inscrições de acadêmicos? 

��Quais as implicações de um profissional registrado em Conselho 

Regional de determinada jurisdição e atuando profissionalmente em 

outra? 

��O pessoal auxiliar em Odontologia pode executar suas atividades sem 

a supervisão de um cirurgião-dentista? Quais as implicações diante 

de tal prática? 

��Como são regidas as questões de estágios de estudantes? Os 

acadêmicos podem prestar atendimento odontológico em clínicas 

particulares durante o período de férias? E a realização de estágios, 

onde é permitida? 

��Como fica a questão de responsabilidade civil nos atendimentos 

prestados pelos acadêmicos?  
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Estas e muitas outras dúvidas foram freqüentes durante a elaboração 

desta dissertação de mestrado, procurando encontrar subsídios para 

responder a tantos questionamentos, tendo em vista que o desenvolvimento 

tecnológico e científico da Odontologia, principalmente nas últimas décadas, 

tem possibilitado a intervenção dos profissionais em áreas cada vez mais 

abrangentes da saúde e, com isso, cada vez mais visados frente aos dois 

grandes aspectos da atividade ilícita profissional: a falta de habilitação legal 

ou o fato de exceder os limites da profissão que exerce. 

 O primeiro ponto a ser trabalhado e discutido é a respeito do 

conhecimento dos acadêmicos de Odontologia sobre a atividade ilícita 

profissional, tendo em vista que o Direito é a forma da garantia das 

condições de vida da sociedade, asseguradas pelo poder de coação que o 

Estado dispõe63. 

 E, utilizando as palavras de MOIN; FEDERICI70, 1988, ambos os 

estudos, odontológico e jurídico, confluem para um mesmo centro, o ser 

humano, considerado em função da comunidade em que se insere e como 

um membro da organização social. 

 Contudo, nota-se que o conhecimento demonstrado pelos 

acadêmicos ao responderem o questionário é superficial, tendo em vista que 

apenas em casos mais clássicos de atividade ilícita é que se observa mais 

de 80% da amostra respondendo favoravelmente, tais como: profissionais 

exercendo a Odontologia sem formação universitária (98,11%); TPD 

confeccionando dentaduras para o público em geral (87,73%); pessoal 

auxiliar (THD e ACD) trabalhando sem a supervisão de um cirurgião-dentista 



�������%�	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	

 

84 

(87,73%); acadêmicos cursando a graduação e prestando atendimento em 

clínicas particulares no período de férias (88,67%); acadêmicos cursando a 

graduação que realizam cursos de especialização (87,73%). 

 Porém, nas demais situações propostas há pouca convicção nas 

respostas, denotando uma superficialidade em correlacionar a situação 

proposta com a Deontologia pertinente: acadêmicos cursando a graduação 

que realizam cursos de aperfeiçoamento teórico-prático, com 40,56% 

respostas SIM e 59,44% respostas NÃO; cirurgião-dentista com inscrição no 

CROSP e atendendo no Estado de Minas Gerais, 66,98% de respostas SIM 

e 33,02% de respostas NÃO; estágio em clínica particular, com 13,20% 

respostas SIM e 86,80% respostas NÃO; atendimento em atividades 

extramuros na universidade, tendo 16,03% de respostas SIM e 83,97% de 

respostas NÃO. 

CARVALHO30, 1987, expõe que o acadêmico de Odontologia dedica, 

em seu aprendizado, uma fatia bastante significativa de tempo em 

desenvolver sua capacidade de atuar tecnicamente e aperfeiçoando sua 

habilidade e coordenação sensorial motora, daí a dificuldade de encontrar 

um profissional que seja capaz de atuar com uma boa inter-relação entre as 

mais variadas disciplinas. 

MARCOS64, 1995, relata que os pontos críticos quanto ao ensino de 

Odontologia no país referem-se a: 

 

��O cenário atual das escolas, situando-as à luz da estrutura, contexto, 

função e integralidade dos cursos, é de um baixo desempenho, ou 
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seja, guarda uma distância significativa entre o ensino e a realidade 

social; 

��As propostas pedagógicas, a qualificação e tendências filosóficas, os 

recursos existentes e os processos formativos não conduzem à 

capacitação de pessoal comprometido social e criticamente com os 

problemas de saúde da população. 

 

Na mesma vertente, BARROS3, 1983, coloca que a existência de dois 

ciclos no ensino superior em Odontologia, o ciclo básico e o profissional, 

cujos ensinamentos ficam a cargo do aluno relacioná-los e integrá-los, 

necessita de uma melhor estruturação. 

SOUZA100, 1982, salienta que o ensino estático perdeu sua razão de 

ser, pois o aprendizado real só existe quando a dinâmica utilizada no ensino 

assegura a participação constante do acadêmico com os problemas da vida 

diária, em que ele tem uma participação interessada. 

Desta forma, os resultados obtidos sobre o conhecimento dos 

acadêmicos vêm de acordo com o exposto por BARROS4,1999, em seu 

estudo sobre problemas acadêmicos da formação profissional, referindo-se 

ao treinamento isolado, exclusivamente por matérias, sem atividades 

integradoras. 

SOUZA100, 1982, afirma que a formação do cirurgião-dentista exige 

que se lhe estimule um desenvolvimento acentuado do espírito crítico, do 

amor à investigação e à pesquisa, porque o exercício profissional implicará 
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em uma constante análise e julgamento de dados, assim como uma 

experimentação muitas vezes difícil. 

E, de acordo com CHAVES; LANTZ35, 2001, mudanças significativas 

e substanciais no programa educacional de escolas de Odontologia somente 

podem ser implementadas e sustentadas se os membros da instituição 

entenderem a necessidade de mudanças, abraçarem-na e trabalharem 

efetivamente juntos a fim de tornar realidade. 

Em consonância com o presente trabalho, visando uma inter-relação 

entre o Direito e a Odontologia, SALES PERES et al.89 realizaram, em 2002, 

um estudo objetivando avaliar o nível de conhecimento de docentes e 

discentes de pós-graduação quanto aos aspectos legais dos seus cotidianos 

clínicos, sendo que os resultados demonstrados foram mínimos, onde em 

uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), os docentes obtiveram 6,25 e os pós-

graduandos 6,46, demonstrando um conhecimento aquém do esperado. 

Ainda com relação ao conhecimento dos acadêmicos face às 

situações apresentadas, cabe uma discussão em cada uma delas: 

 

a) Profissional exercendo a Odontologia sem formação universitária 

Trata-se da maior evidência em atividade ilícita profissional, através 

do descumprimento do artigo 282 do Código Penal Brasileiro13, não 

possuindo autorização legal para exercer a atividade. 

Dentre os acadêmicos, 98,11% dos sujeitos da pesquisa assinalaram 

ser esta situação um exemplo de atividade ilícita profissional. Em 

consonância, 100% dos Magistrados também a assinalaram. 
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Tal prática hoje considerada ilegal e, por isso, devendo ser combatida, 

de acordo com ALMEIDA; VENDÚSCULO; MESTRINER JUNIOR1, 2002, 

vem desde os charlatões que conquistaram espaço de atuação na Arte 

Dentária porque os médicos e cirurgiões da Antigüidade evitavam executar 

os atendimentos dentários sob várias alegações, dentre elas a de que a 

ação de extrair dentes deixaria os cirurgiões com mãos pesadas, impróprias 

para a realização de intervenções delicadas. 

ROCHA et al.84, 1985, salientam que o prático odontológico é um 

produto típico do subdesenvolvimento, sendo o número de práticos 

inversamente proporcional ao desenvolvimento econômico do país. 

Devemos lembrar que o termo “prático” acima utilizado difere do 

termo “prático licenciado”, o qual obteve por lei (até 1934) o direito a exercer 

a Odontologia com as devidas restrições, passando a existir um monopólio, 

necessário, para a realização da prática odontológica e coibindo a atuação 

de profissionais sem habilitação. 

Contudo, é interessante ressaltar que, de acordo com SCAPINI94, 

2001, em Portugal, apesar de funcionar desde 1975 a primeira Faculdade de 

Medicina Dentária, foi aprovada uma lei pela Assembléia da República 

Portuguesa, em abril de 1999, tornando possível a legalização de dentistas 

empíricos (sem qualquer formação acadêmica), sendo um dos requisitos a 

prova formal do exercício (obviamente ilegal) da profissão há pelo menos 20 

anos, mesmo já tendo ocorrido tal regulamentação em 1975. 

O fato acima demonstra a força política exercendo influências 

maléficas frente à classe profissional e colocando em risco a população. 



�������%�	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	

 

88 

Mas não é uma atitude restrita a Portugal já que tentativa semelhante 

ocorreu no Brasil, através do projeto de Lei nº 2.734/97, de autoria do 

Deputado Federal Pinheiro Landim, a fim de regularizar, mais uma vez e 

após 60 anos, a situação dos “práticos”, a quem comprovasse, dentro de um 

prazo de 180 dias, a prática efetiva (e ilegal) da atividade por mais de 15 

anos, sendo o projeto arquivado, de maneira exemplar e em definitivo pela 

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara2. 

O fato de pessoas passarem por cirurgião-dentista configura o caso 

mais grave de exercício ilegal da profissão, tendo em vista que expõem a 

população ao risco de contaminação ou de serviços mal feitos, devido à falta 

de conhecimento científico e ético da Odontologia52. 

Internacionalmente, o combate ao exercício ilegal da profissão 

também é constante. 

De acordo com ONISI76, 1979, no Japão, o governo estabeleceu um 

exame nacional para candidatos a exercer a função de dentista, em 1906, 

devido ao baixo número de profissionais praticando a Odontologia. Este 

exame foi abolido em 1921 e os “aprendizes”, que perderam a chance de se 

qualificar, passaram a exercer atividade em laboratórios, tornando-se 

excelentes técnicos, porém sem permissão de atuar diretamente no 

paciente. 

 Em Taiwan, MOORE; SHIAU71, 1999, declaram que os “práticos”, que 

tiveram seus ensinamentos baseados no aprendizado com um outro 

profissional, obtiveram licença para praticar a Odontologia, sendo esta 

prática abolida pelo governo a partir dos anos 50, existindo, atualmente, um 
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crescente número de “dentistas ilegais”, os quais tornaram-se aprendizes 

dos antigos dentistas licenciados. 

 DOUGLAS50, 1977, expõe que, nos Estados Unidos, não há como 

estimar o número de pessoas que utilizam os serviços de técnicos para ter 

suas dentaduras, apesar da ilegalidade em todos os Estados do país, sendo 

a principal razão para a procura de tal serviço o custo do procedimento, 

cerca de � do preço de um cirurgião-dentista. 

 No Canadá, FLETCHER54, 1976, apresenta que oito dentre dez 

províncias, possuem leis que permitem o atendimento direto a pacientes por 

técnicos de laboratório dental (os “denturistas” ou “denturologistas”), devido 

ao público em geral e aos legisladores não terem consciência do perigo 

inerente e porque os cirurgiões-dentistas de algumas províncias não deram 

importância ao acontecido. 

 

b) Acadêmicos cursando a graduação que realizam cursos de 

aperfeiçoamento teórico-práticos; 

c) Acadêmicos cursando a graduação que realizam cursos de 

especialização. 

Optou-se pela discussão em conjunto das duas situações acima 

apresentadas devido ao fato de estarem inseridas em um mesmo contexto e, 

sendo necessário, realizar-se-á algumas colocações particulares a respeito 

de cada item. 

Inicialmente é interessante citar a frase de Goethe45: 
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“O homem com percepção suficiente para admitir suas 
limitações, é o que mais se aproxima da perfeição.” 
 

E, refletindo a citação acima, obviamente há necessidade de utilizar-

se de cursos de extensão universitária a fim de obter uma melhor 

qualificação, contudo há regras a serem seguidas, visando à proteção do 

profissional e, sobretudo, da comunidade. 

No questionário aplicado aos acadêmicos, as respostas indicaram que 

87,73% e 40,56% consideram atividade ilícita o graduando realizar cursos de 

especialização e aperfeiçoamento teórico-prático, respectivamente. 

CONSOLARO45, 2000, expõe que cursos de aperfeiçoamento buscam 

possibilitar um melhor treinamento de habilidades visuais, manuais e outras 

atividades práticas de necessidade do profissional. Já o curso de 

especialização visa preparar profissionais para resolver todos os tipos de 

situações pertinentes à área escolhida. 

Entende-se por curso de aperfeiçoamento teórico-prático àqueles em 

que exista o atendimento clínico a pacientes. 

Sendo o assunto deste tópico baseado no ensino, CHAVES36, 1986, 

sintetiza os objetivos da educação odontológica em quatro itens: 

 

��O processo educacional deve ser eficiente (facilitar a aprendizagem 

das habilidades e conhecimentos, bem como o desenvolvimento de 

uma atitude mais social); 

��A quantidade produzida deve ser suficiente (o sistema de ensino tem 

como responsabilidade promover o equilíbrio de tal forma que um 
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dentista médio possa ter um número de pacientes que o mantenha 

ocupado durante uma semana normal de trabalho); 

��A qualidade do produto deve ser adequada (capacidade de preservar 

por maior tempo possível os dentes naturais, beneficiando o maior 

número possível de indivíduos da comunidade); 

��A entrega dos serviços deve ser econômica (o custo não seja elevado 

em relação aos benefícios prestados, devendo o profissional delegar 

funções ao pessoal auxiliar, simplificar técnicas e equipamentos). 

 

CARVALHO30, 1987, explica que se entende por curso de pós-

graduação os estudos formais realizados dentro de uma área específica do 

conhecimento, após a graduação, sendo o sistema de ensino dividido em 

pós-graduação lato sensu (cursos de aperfeiçoamento e especialização) e 

stricto sensu (cursos de mestrado e doutorado). 

Baseado nestes fundamentos, é possível interpretar como atividade 

ilícita profissional nas situações propostas e, citando NOBRE75, 2002, que 

identifica uma outra modalidade de crime na atualidade, o “paitrocínio”, onde 

o pai financia cursos de especialização ou aperfeiçoamento para o filho 

ainda acadêmico, considerando-a, além de uma deformidade, um atividade 

ilegal. 

CALVIELLI28, 1993, segue a mesma vertente e alega que o estudante 

do curso de graduação em Odontologia não pode praticar o seu 

aprendizado, a não ser nos laboratórios e clínicas da faculdade em que 
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estiver realizando o seu curso de graduação, e sempre sob a supervisão do 

pessoal docente. 

SAMICO91, 1990, reafirma tais posições configurando como lícito o 

exercício de atividades clínicas, pelo acadêmico de Odontologia, nas clínicas 

da Faculdade, em Hospitais Universitários ou Hospitais-Escola, somente sob 

a supervisão de professores. E, também assinala que não se pode exigir, do 

ponto de vista legal, a responsabilidade profissional do estudante. 

Dentro das normativas estabelecidas pelo CFO não iremos encontrar 

nenhum regimento que trate especificamente dos cursos de 

aperfeiçoamento, porém em sua Resolução CFO 185/9341, a Consolidação 

das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, 

encontramos uma referência aos eventos odontológicos: 

 

“Art. 197 – Para a inscrição em congressos, jornadas, 
conclaves e outros eventos odontológicos realizados no 
país, fica obrigado o profissional a apresentar prova de 
inscrição no Conselho Regional respectivo. 
Parágrafo único. Quando se tratar de profissional que não da 
Odontologia, é obrigatória a apresentação de inscrição no 
respectivo Conselho de Fiscalização Profissional. 
 
Art. 198 – No requerimento de inscrição de evento 
odontológico deverá existir local apropriado para a anotação 
do número de inscrição em Conselho Regional.” 

 

Interpretando a regulamentação acima, nem mesmo dos cursos 

realizados em congressos, que podem ser considerados meramente 

teóricos, há a permissão para indivíduos não inscritos no Conselho 

Profissional, quanto mais em cursos de formação profissional. 
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Soa-nos muito estranhamente a falta de coerência entre as 

legislações emitidas pelas autarquias odontológicas com a realidade. 

Contudo, as normativas referentes aos cursos de aperfeiçoamento, 

apesar de ausentes no CFO, fazem-se presentes em outro documento, em 

nível federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação20 (Lei nº 9.394, de 20 

de Dezembro de 1996): 

 

“Art. 44 – A educação superior abrangerá os seguintes 
cursos e programas: 
 
III- de pós-graduação, compreendendo programas de 
mestrado e doutorado, cursos de especialização, 
aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados 
em cursos de graduação e que atendam às exigências das 
instituições de ensino;” 

 

E, apenas como um exemplo, a Universidade de São Paulo possui 

regulamentação específica para o tema e em consonância com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, a Resolução nº 4.940104, de 26 de Junho 

de 2002: 

 

“Título III – Das atividades de formação profissional, 
educação continuada e cursos de difusão 
 
Capítulo I – Dos cursos de extensão universitária 
 
Artigo 23 – Os cursos de extensão universitária no âmbito da 
Universidade de São Paulo, mencionados no Regimento 
Geral, são subordinados ao Conselho de Cultura e Extensão 
Universitária e visam especializar, aperfeiçoar, atualizar ou 
difundir conhecimentos. 
 
§ 1º- O curso de especialização é um sistema organizado de 
uma ou mais disciplinas, ministrado somente a alunos 
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graduados, que visa qualificar profissionais em campo 
determinado de conhecimento. 
§ 2º- O curso de aperfeiçoamento é um sistema organizado 
de uma ou mais disciplinas, ministrado somente a alunos 
graduados, que visa aprofundar conhecimentos em campo 
determinado. 
§ 3º- O curso de atualização, ministrado somente a alunos 
graduados, visa difundir o progresso do conhecimento em 
determinadas áreas ou disciplinas. 
§ 4º- O curso de difusão visa divulgar conhecimentos e 
técnicas à comunidade.” 

 

O acréscimo do número de cursos de aperfeiçoamento e 

especialização no país deve-se, principalmente, ao direcionamento dado 

pelo ensino, conduzindo a uma grande procura pelos mesmos. 

CHAVES36, 1986, alerta que a especialização em Odontologia não 

pode ser forçada em nenhum país ou comunidade, pois o exercício de 

especialidades exclusivas só é possível em locais que possuam um certo 

nível de vida, com demanda suficiente para manter ocupado um ou mais 

especialistas. 

BARROS4, 1999, vem de acordo com o posicionamento acima e 

afirma que é importante a estruturação de um sistema de pós-graduação 

que permita a formação de especialistas nos mais diferentes aspectos 

profissionais, devendo ser cada vez mais aprofundada, mas não para tantos 

profissionais, a fim de possibilitar a formação de um bom número de 

generalistas. 

Já que, conforme mostra CARVALHO30, 1987, os cursos de 

especialização e aperfeiçoamento buscam o objetivo técnico-profissional 

específico, sem abranger o campo total do saber em que se insere a 



�������%�	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	

 

95 

especialidade, destinam-se ao treinamento nas frações de que se compõem 

um determinado ramo profissional ou científico. 

Na outra vertente de nosso trabalho, os Magistrados não configuram 

como crime a realização de cursos pelos acadêmicos, sejam eles de 

aperfeiçoamento ou especialização. 

Assinalam, apenas que, perante o Código de Defesa do Consumidor19 

(Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990) deve, o paciente atendido em tais 

cursos, ser alertado sobre a qualificação de quem presta o atendimento, 

pois: 

 

“Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” 

 

 Quanto aos direitos básicos do consumidor encontramos, em seu 

artigo 6º que: 

 

“III – A informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade e preço, 
bem como os riscos que apresentem” 

 

 Assim como em seu artigo 8º: 

 

“Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo 
não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 
consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis 
em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 
fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações 
necessárias e adequadas a seu respeito.” 
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 Assim, se analisarmos as resoluções do Conselho Federal de 

Odontologia, veremos que, no tocante aos cursos de especialização, há 

alguns impedimentos, tal como na Resolução CFO 22/200142, de 27 de 

Dezembro de 2001: 

 

“Art. 48 – Entende-se por curso de especialização ou 
programa de residência, para efeito de registro e inscrição, 
aquele destinado exclusivamente a cirurgião-dentista inscrito 
em Conselho Regional de Odontologia e que atenda ao 
disposto nestas normas.” 

 

Porém, vale ressaltar, neste tópico, uma contradição de resultados, 

pois todas as entidades promotoras de cursos que participaram do estudo 

indicaram não aceitar a inscrição de acadêmicos para os cursos de 

aperfeiçoamento teórico-práticos, mas 7,54% dos acadêmicos participantes 

da pesquisa relataram terem realizado cursos de aperfeiçoamento teórico-

práticos durante o curso de graduação em Odontologia. 

 É possível inferir, desta forma, que as entidades promotoras de 

cursos, ao serem inquiridas sobre a situação, respondem negativamente por 

saberem das implicações legais envolvidas, mas mostram-se abertas, em 

pequeno número, à entrada de acadêmicos. 

 Torna-se necessário uma adequação, por parte do CFO, a respeito do 

assunto cursos práticos para acadêmicos, haja vista a diversidade de 

posicionamentos e a falta de uma legislação específica, a fim de estabelecer 

os limites e realizar os esclarecimentos necessários. 
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d) Cirurgião-dentista com inscrição no CROSP e atendendo no Estado de 

Minas Gerais. 

 Inicialmente vale retomar que de acordo com o Código Penal 

Brasileiro13, o exercício ilegal da profissão configura-se por dois motivos, 

conforme seu artigo 282, a falta de autorização legal ou por exceder os 

limites da profissão. 

 Sendo assim, na interpretação de MENEZES69, 1990, o cirurgião-

dentista deve encaminhar o seu diploma ao Conselho Regional sob cuja 

jurisdição vai exercer sua atividade e considera ilegal o exercício da 

profissão pelo cirurgião-dentista que tenha se transferido para outro Estado 

e não realize a transferência de sua inscrição para o Conselho Regional sob 

cuja jurisdição passará a atuar. 

 As respostas dos acadêmicos demonstram que 66,98% consideram 

tal situação como exercício ilegal da profissão e 33,02% não consideram, 

fato este preocupante, haja vista que pela atual configuração do mercado de 

trabalho pode o profissional se deslocar de um Estado para outro em busca 

de melhores oportunidades de trabalho, sem se preocupar com a legislação 

pertinente. 

 Na análise dos Magistrados, tal situação é caracterizada como uma 

infração administrativa, e não como exercício ilegal da profissão. 

 CALVIELLI28, 1993, também ressalta que todos os profissionais, sem 

exceção, necessitam inscrever-se no Conselho Regional onde pretendem 

exercer a sua atividade profissional. 
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 De acordo com o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE 

SÃO PAULO44, 1989, para cumprir tal etapa, é solicitada a seguinte 

documentação: 

 

a) Diploma original juntamente com fotocópia, ou na falta deste, atestado 

ou certificado de colação de grau original; 

b) Cédula de identidade (RG); 

c) Xerox do documento que comprove a situação militar; 

d) Xerox da guia de pagamento quitado da contribuição sindical (guia 

fornecida pelo CRO); 

e) Título de eleitor; 

f) Cadastro nacional de pessoa física (CPF); 

g) Xerox da certidão de nascimento ou de casamento; 

h) Quatro fotos 3x4 e duas 2x2 recentes, sem óculos escuros; 

i) Guias de pagamento quitadas (anuidade do CRO e taxa de registro 

de diploma). 

 

BERNABA5, 1979, expõe que de acordo com o Decreto nº 68.704, de 

03 de Junho de 1971, que regulamenta a Lei nº 4.324, de 14 de Abril de 

1964, este dispositivo legal impôs a obrigatoriedade da inscrição no CRO, 

pois, do contrário, caracteriza-se como exercício ilegal da Odontologia, 

podendo ser apenado em até dois anos de detenção: 

 

“Art. 22 – Somente estará habilitado ao exercício profissional 
da Odontologia, o cirurgião-dentista inscrito no Conselho 
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Regional de Odontologia, sob cuja jurisdição tiver lugar a 
sua atividade. 
Parágrafo único: O exercício de atividades profissionais 
privativas do cirurgião-dentista obriga à inscrição no 
respectivo Conselho Regional.” 

 

OLIVEIRA95, 1986, seguindo a mesma vertente, expõe que dentre as 

condições impeditivas para o exercício da Odontologia encontra-se a não 

inscrição em Conselho Regional da jurisdição onde se encontrar 

trabalhando. 

 

e) TPD confeccionando dentaduras para o público em geral; 

f) Pessoal auxiliar (THD e ACD) trabalhando sem a supervisão de cirurgião-

dentista. 

 Em ambas as situações, 87,73% dos acadêmicos participantes da 

pesquisa assinalaram tais situações como exemplo de atividade ilícita 

profissional, demonstrando um bom conhecimento neste aspecto, tendo em 

vista que, de acordo com MEDEIROS; BERVIQUE65, 1979, a instalação do 

consultório e a composição da equipe de trabalho estabelece a idéia de 

obtenção de cooperação de pessoal auxiliar, devendo o cirurgião-dentista 

atuar como líder, ou seja, tomar as decisões e estabelecer o modo de 

execução das atividades. 

 Já na análise dos Magistrados, o enquadramento do pessoal auxiliar 

na atividade ilícita profissional só será possível se realizarem atividades para 

as quais não possuam habilidades exigidas por lei e 29% dos participantes 

indicaram a situação “e” como exemplo de atividade ilícita profissional. 
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 CHAVES36, 1986, coloca que o pessoal que presta serviços ao 

cirurgião-dentista pode ser classificado como: 

 

a) Serviços junto à cadeira e dentro do consultório (THD e ACD); 

b) Serviços em laboratórios de prótese (TPD). 

 

PIMENTA80, 1994, declara que, a exemplo do que acontece em uma 

sala de cirurgia ou numa orquestra, a Odontologia brasileira vai 

gradativamente incorporando o trabalho de equipe em seus procedimentos 

clínicos, através do THD e do ACD. 

PINTO81, 2000, explica que o THD tem o nível técnico de formação 

profissional, com cerca de 8 a 12 anos de estudo geral exigido, executando 

trabalho em boca, com atividades denominadas não irreversíveis, 

principalmente prevenção, educação, profilaxia e inserção de restaurações. 

O ACD tem nível auxiliar ou informal de formação profissional, com 4 a 9 

anos de estudo geral exigido ou treinamento prático, exercendo apoio aos 

profissionais de nível universitário ou técnico. E o TPD, comumente 

conhecido como protético, de nível auxiliar ou técnico, com 4 a 9 anos de 

estudo geral exigido, efetuando atividade laboratorial de prótese. 

Para todas as categorias auxiliares aqui referidas, conforme afirma 

MENEZES68, 1990, fica estabelecida a obrigatoriedade do registro no 

Conselho Federal de Odontologia e à inscrição no Conselho Regional em 

cuja jurisdição estejam alocados ou exerçam as suas atividades, sendo que 
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as atribuições específicas de THD, ACD e TPD já foram transcritas 

anteriormente. 

Neste sentido, SERRA; SASSO GARCIA96 realizaram um estudo, em 

2002, com 131 cirurgiões-dentistas com consultórios próprios, observando 

que 83,2% dos entrevistados utilizam pessoal auxiliar, mas 73,3% não 

empregam auxiliares com título e registro no Conselho Regional de 

Odontologia, fato este que traz à tona dúvidas sobre que tipos de atividades 

estarão sendo desenvolvidas por tais auxiliares. 

Quanto às proibições, o Decreto nº 87.68912, de 11 de Outubro de 

1982 e a Resolução CFO-185/9341, delimitam que: 

 

“É vedado aos Técnicos em Prótese Dentária: 
 
I- prestar, sob qualquer forma, assistência direta a clientes; 
II- manter, em sua oficina, equipamento e instrumental 
específico de consultório dentário; 
III- fazer propaganda de seus serviços ao público em geral.” 

 

Já para o THD e o ACD, as proibições são regulamentadas pela 

Decisão CFO-185/9341: 

 

“Art. 13 - É vedado ao Técnico em Higiene Dental: 
 
I- exercer a atividade de forma autônoma; 
II- prestar assistência, direta ou indiretamente, a paciente, 
sem a indispensável supervisão do cirurgião-dentista; 
III- realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos 
não discriminados nos incisos do artigo 5º destas normas; 
IV- fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, 
jornais ou folhetos especializados da área odontológica. 
 
Art. 21 – É vedado ao Atendente de Consultório Dentário: 
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I- exercer a atividade de forma autônoma; 
II- prestar assistência, direta ou indiretamente, a paciente, 
sem a indispensável supervisão do cirurgião-dentista ou do 
técnico em higiene dental; 
III- realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos 
não discriminados nos incisos do artigo 9º destas normas; 
IV- fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, 
jornais ou folhetos especializados da área odontológica.” 

 

LEITE; PINTO62, 1983, ressaltam que o cirurgião-dentista sabe que se 

der um treinamento cumulativo e de ordem prática a um jovem com razoável 

grau de destreza manual, em poucos dias este estará apto a ajudá-lo nos 

cuidados com o paciente, por isso o profissional não vê motivos para 

contratar pessoal qualificado e com remuneração mais elevada. 

Contudo, o CFO, visando adequar a profissão de ACD e evitar a 

situação acima descrita, promulgou a Decisão CFO-47/200339 que reza: 

 

“Art. 6º - A partir de 1º de Janeiro de 2006, o registro e 
inscrição de Auxiliar de Consultório Dentário somente serão 
obtidos mediante apresentação de certificado de qualificação 
profissional básica de Auxiliar de Consultório Dentário, 
emitido por estabelecimento de ensino autorizados pelo 
Ministério da Educação, ou pela Secretaria Estadual de 
Educação, ou pelo Conselho Estadual de Educação, ou 
órgão similar.” 

 

 Tal dispositivo legal torna obrigatória a realização de curso para 

exercer a função de ACD, assim como para as funções de THD e de TPD, 

do contrário configurar-se-á como atividade ilícita profissional. 

 E, no tocante à situação de TPD prestar atendimento direto ao 

público, TUOMINEN103, em 2003, realizou um estudo na área metropolitana 

de Helsinki, Finlândia, para avaliar a qualidade clínica de dentaduras 
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preparadas por cirurgiões-dentistas, “denturistas” e técnicos de laboratório. 

Os resultados demonstraram que dentaduras ilegalmente produzidas por 

técnicos de laboratório tinham retenção e adaptação mais prejudicada que 

aquelas confeccionadas por cirurgiões-dentistas e “denturistas”. 

Em outro trabalho, KNAZAN; McCARTHY61 analisaram, em 1987, 

uma amostra composta por 53 idosos, no Canadá, através de uma entrevista 

e posterior análise clínica, a fim de comparar as dentaduras confeccionadas 

por cirurgiões-dentistas e “denturistas”, observando pequenas diferenças na 

qualidade, o que indica uma necessidade de reavaliar certos temas, entre 

eles a composição do currículo em todos os níveis (estudantes 

universitários, graduados, pós-graduados e educação continuada). 

Em 1998, MORIN et al.72 realizaram estudo em Montreal, Canadá, 

para avaliar a satisfação de pacientes que tiveram dentaduras 

confeccionadas por cirurgiões-dentistas ou “denturistas”, concluindo que 

mais pacientes atendidos por profissionais de nível técnico mostravam-se 

insatisfeitos que àqueles atendidos pelos cirurgiões-dentistas. 

 

g) Acadêmicos cursando a graduação e prestando atendimento em clínicas 

particulares no período de férias. 

 Neste aspecto, 88,67% dos acadêmicos que participaram da pesquisa 

consideram atividade ilícita profissional, resultado que denota um bom 

conhecimento e de onde se pode supor que tais profissionais não permitirão 

o atendimento de pacientes por acadêmicos em sua prática profissional. E, 

dentre os Magistrados, 57% consideram-na atividade ilícita profissional.  
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 NOBRE75 salienta, em seu artigo sobre o 2º Fórum Nacional de 

Fiscalização do Exercício Profissional da Odontologia, ocorrido no mês de 

Maio de 2002, com relação a uma atuação firme dos Conselhos Regionais 

sobre os acadêmicos que atuam ilegalmente. 

 O atendimento a pacientes pelos estudantes em clínicas particulares, 

mesmo que gratuitamente, não é permitido, tendo em vista o fato de não 

possuírem habilitação legal. 

 SAMICO91, 1990, salienta que se praticar a Odontologia, ainda como 

acadêmico, estará cometendo o ilícito penal de exercício ilegal da profissão 

de dentista. 

 Neste sentido, observa-se também que 8,49% dos sujeitos da 

pesquisa realizaram atendimento a pacientes em clínicas particulares 

durante o curso de graduação, demonstrando uma porcentagem significante 

de acadêmicos e profissionais que desconhecem a legislação pertinente à 

profissão odontológica. 

 

h) Estágio em clínicas particulares pelos acadêmicos. 

i) Atendimento em atividades extramuros na universidade 

Na situação “h”, as respostas dadas pelos acadêmicos denotam um 

baixo conhecimento e certa confusão com relação à própria atividade 

estudantil, pois apenas 13,20% consideram-na como um exemplo de 

atividade ilícita, enquanto 86,80% não vêem nenhum problema em tal ato. 
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Assim como na situação “i”, onde, apesar da total legitimidade da 

atividade, 16,03% assinalaram ser esta um exemplo de exercício ilegal da 

profissão. 

29% dos Magistrados participantes da pesquisa consideraram a 

hipótese “h” como exemplo de atividade ilícita profissional e, quanto à 

hipótese “i”, nenhum dos sujeitos da pesquisa consideram-na como atividade 

ilícita profissional. 

Neste sentido, analisando ambas as situações, é possível perceber 

que elas se opõem, haja vista que, conforme defende SAMICO91, 1990, no 

decorrer do curso de graduação, no ciclo profissional, o estudante é 

submetido a treinamento prático no vivo, que somente pode ser feito sob a 

supervisão de professores, sendo o exercício de tais atividades nas clínicas 

das faculdades, em hospitais universitários ou hospitais-escola lícito e 

obrigatório. 

Porém, o autor ainda relata que, a partir do momento que o estudante 

começa a lidar com pacientes, é necessário que esteja dominando a técnica 

odontológica em cada caso específico e também já tenha uma razoável 

formação ética, permitindo agir sempre com maior acerto. 

Abrindo um espaço, pois a questão ética se faz muito presente neste 

tópico, CHAVES34, 2000, apresenta quatro componentes no processo de 

julgamento moral que devem estar presentes desde o início da prática 

clínica pelos acadêmicos de Odontologia: 
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I) Interpretar a situação (para agir eticamente, primeiramente deve-

se reconhecer que a situação a ser confrontada tem uma 

dimensão moral ou ética, onde qualquer coisa que se faça pode 

afetar, direta ou indiretamente, o bem-estar de outros); 

II) Interpretar o curso da ação baseado em um ideal moral (é 

necessária uma estratégia para determinar o melhor curso da 

ação, levando em consideração as necessidades de todos os 

indivíduos envolvidos, nossas próprias necessidades, 

expectativas, compromissos prévios ou práticas institucionais); 

III) Decidir quais os valores mais importantes (resolver dilemas éticos 

envolve distinguir entre valores que competem – moral e imoral – 

e compromissos individuais frente aos valores morais); 

IV) Executar e implementar um curso de ação pretendido (é 

necessária “firmeza interior” para superar os obstáculos e as 

frustrações envolvidas na execução de valores morais. 

Perseverança, competência e caráter são importantes elementos 

dentro deste componente). 

 

Conforme ROSENBLUM85, 2001, a competência mais importante 

na Odontologia, nos negócios e na vida, é a Ética, pois proporciona uma 

linguagem comum que permite aos seres humanos interagirem com 

entendimento mútuo. 

Entretanto, a Ética é preocupante frente à questão de estágios, 

pois como relatam MORRIS; SHERLOCK73, em pesquisa realizada com 270 
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estudantes de Odontologia de três faculdades na Califórnia, Estados Unidos, 

em 1971, sobre socialização profissional, encontraram que a Ética 

profissional declina firmemente enquanto o cinismo aumenta, especialmente 

durante anos de ensinamento clínico. 

E, na opinião de NASH74, 1994, o conhecimento é poder, e as 

profissões historicamente reconhecidas do Direito, Medicina (incluindo a 

Odontologia como uma especialidade da medicina) e o Clero, são grupos 

que retém poder sobre outros e suas necessidades humanas básicas. 

Concluindo, a autora proclama que a profissão do Direito tem poder sobre a 

propriedade, as profissões da Saúde sobre pessoas e o Clero sobre a 

providência. 

Retornando, portanto, às questões legais do estágio de estudantes, 

ROSENTHAL86, 2001, apresenta que o mesmo é definido pelo Decreto nº 

87.497, de 18 de Agosto de 1982, que regulamenta a Lei nº 6.494, de 7 de 

Dezembro de 1977 e a Decisão CFO 25/84, sendo o estágio curricular, como 

procedimento didático-pedagógico, de competência das instituições de 

ensino, podendo recorrer a serviços de integração entre instituições públicas 

ou privadas, entre o sistema de ensino e os setores de produção, serviços, 

comunidade e governo, mediante convênios devidamente acordados em 

instrumentos jurídicos. 

CALVIELLI28, 1993, salienta que a questão relativa aos estágios, e 

não só da Odontologia, é delicada, na medida em que se reconhece o 

desejo de aperfeiçoamento, natural nos jovens que pretendem melhorar o 

seu desempenho escolar, e ao mesmo tempo obriga a que redobrados 
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cuidados sejam tomados para que a saúde do paciente não venha a sofrer 

danos. 

O Decreto nº 87.49711, de 18 de Agosto de 1982, que regulamenta 

a Lei nº 6.494, de 7 de Dezembro de 1977, apresenta alguns pontos 

interessantes de serem citados para esclarecer a questão dos estágios: 

 

“Art. 2º - Considera-se estágio curricular, para os efeitos 
deste Decreto, as atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 
participação em situações reais de vida e trabalho de seu 
meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação de instituições de ensino. 
 
Art. 3º - O estágio curricular, como procedimento didático-
pedagógico, é atividade de competência da instituição de 
ensino a quem cabe a decisão sobre a matéria, e dele 
participam pessoas jurídicas de direito público e privado, 
oferecendo oportunidade e campos de estágio, outras 
formas de ajuda, e colaborando no processo educativo. 
 
Art. 4º - As instituições de ensino regularão a matéria contida 
neste Decreto e disporão sobre: 
a) inserção do estágio curricular na programação didático-
pedagógica; 
b) carga horária, duração e jornada de estágio curricular, 
que não poderá ser inferior a um semestre letivo; 
c) condições imprescindíveis, para caracterização e 
definição dos campos de estágios curriculares, referidas nos 
§§ 1º e 2º, do artigo 1º, da Lei nº 6.494, de 7 de Dezembro 
de 1977; 
d) sistemática de organização, orientação, supervisão e 
avaliação de estágio curricular. 
 
Art. 5º - Para caracterização e definição do estágio curricular 
é necessária, entre a instituição de ensino e pessoas 
jurídicas de direito público e privado, a existência de 
instrumento jurídico, periodicamente reexaminado, onde 
estarão acordadas todas as condições de realização 
daquele estágio, inclusive transferência de recursos à 
instituição de ensino, quando for o caso.” 
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 Na Decisão CFO – 25/8438, é possível observar a preocupação do 

Conselho Federal de Odontologia, acerca do estágio estudantil: 

 

“O Presidente do Conselho Federal de Odontologia, 
cumprindo deliberação da Diretoria, em sua reunião 
ordinária, realizada no dia 26 de Agosto de 1984; 
(...) 
Considerando que o exercício da Odontologia por pessoa 
sem habilitação legal configura ilícito capitulado no Código 
Penal; 
(...) 
Considerando que é infração ética de manifesta gravidade 
acobertar ou ensejar o exercício ilegal da profissão e exercer 
a atividade odontológica em entidade ilegal ou irregular; 
(...) 
Considerando que, trabalhando desvinculado da Faculdade, 
o estudante estará na ilegalidade, não recebendo 
orientação, acompanhamento, supervisão e avaliação de 
estágio; 
 
DECIDE: 
 
Art. 1º - É lícito o trabalho de estudante de Odontologia, 
obedecida a legislação de ensino e, como estagiário, quando 
observados, integralmente, os dispositivos constantes na Lei 
nº 6.494, de 7 de Dezembro de 1977, no Decreto nº 87.497, 
de 18 de Agosto de 1982, e nestas normas. 
 
Art. 2º - O exercício de atividades odontológicas por parte de 
estudantes de Odontologia, em desacordo com as 
disposições referidas no artigo anterior, configura exercício 
ilegal da Odontologia, sendo passíveis de implicações éticas 
os cirurgiões-dentistas que permitirem ou tolerarem tais 
situações. 
 
Art. 6º - Somente poderá exercer atividade, como estagiário, 
o aluno que esteja apto a praticar os atos a serem 
executados, e, no mínimo, cursando regularmente o 5º 
semestre letivo de curso de Odontologia. 
 
Art. 7º - A delegação de tarefas ao estagiário somente 
poderá ser levada a efeito através do responsável pelo 
estágio perante a instituição de ensino. 
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Art. 8º - Para efeito de controle e fiscalização do exercício 
profissional com referência aos estagiários de Odontologia, 
as instituições de ensino deverão comunicar, ao Conselho 
Regional da jurisdição, os nomes dos alunos aptos a 
estagiarem, de conformidade com estas normas.” 

 

A Resolução CFO-185/9341 também dedica um espaço à questão do 

estágio estudantil: 

 

“Art. 28 – É lícito o trabalho de estudante de Odontologia, 
obedecida a legislação de ensino e, como estagiário, quando 
observadas, integralmente, os dispositivos constantes na Lei 
6.494, de 07 de Dezembro de 1977, no Decreto 87.497, de 
18 de Agosto de 1982, e nestas normas. 
 
Art. 29 – O exercício de atividades odontológicas por parte 
de estudantes de Odontologia, em desacordo com as 
disposições referidas no artigo anterior, configura exercício 
ilegal da Odontologia, sendo passíveis de implicações éticas 
os cirurgiões-dentistas que permitirem ou tolerarem tais 
situações.” 
 

Frente ao exposto até o momento, é necessário entender a questão 

da fiscalização pertinente ao exercício da Odontologia, sendo que, conforme 

explica BERNABA5, 1979, não só o cirurgião-dentista pode denunciar, mas 

também o representante municipal, o delegado e os fiscais do Conselho 

Regional de Odontologia e, até mesmo, qualquer pessoa, devendo possuir 

testemunhas, no mínimo três, e ser feita diretamente na Delegacia de 

Polícia. 

 DARUGE; MASSINI48, 1978, fazem a observação de que, frente a 

Deontologia específica da profissão odontológica, os Conselhos funcionam 

como verdadeiros tribunais, responsáveis por disciplinar a classe, 
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competindo-lhes entre outras prerrogativas a de aplicar penalidades aos 

cirurgiões-dentistas faltosos. 

 NOBRE75, 2002, em acordo com os autores acima, salienta que, da 

mesma forma que a evolução da Odontologia vem sendo impulsionada pelos 

avanços técnico-científicos e tecnológicos, o amadurecimento de sua 

fiscalização profissional está relacionado, de uma forma geral, ao próprio 

amadurecimento da democracia nacional e da categoria odontológica como 

segmento político organizado. 

Porém, os Conselhos Regionais foram instituídos para defender a 

sociedade dos maus profissionais, apenas dispondo, para tal missão, de 

mecanismos legais, pois não têm poder para apreender instrumental, fechar 

consultórios clandestinos ou efetuar prisões, cabendo estas tarefas à 

Vigilância Sanitária e à Força Policial2. 

 E, apenas para finalizar a discussão, conforme os tópicos 

trabalhados, evidencia-se que as situações propostas: profissionais 

exercendo a Odontologia sem formação universitária; acadêmicos cursando 

a graduação que realizam cursos de aperfeiçoamento teórico-práticos e/ou 

especialização; cirurgião-dentista com inscrição em Conselho Regional de 

um Estado e atuando em outra jurisdição; pessoal auxiliar (TPD, THD e 

ACD) trabalhando sem a supervisão de cirurgião-dentista; acadêmicos 

cursando a graduação e prestando atendimento e/ou realizando estágio em 

clínicas particulares, apresentam algum tipo de infração relacionado com a 

atividade ilícita profissional, seja internamente ao Conselho Federal de 

Odontologia (através de Código de Ética Odontológica e outros dispositivos 
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legais apresentados) ou frente ao Direito Penal (Código Penal Brasileiro) ou 

ainda o Direito Civil (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) e 

outros regimentos. 
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8 CONCLUSÕES 
 
 
 É possível concluir com o trabalho apresentado que: 

 

1. O conhecimento dos acadêmicos do último semestre de graduação 

em Odontologia do município de Bauru, Estado de São Paulo, sobre a 

atividade ilícita da profissão apresenta-se como tendo uma maior 

necessidade de relacionamento entre a disciplina referente a 

Deontologia e a prática profissional, visando uma aplicabilidade das 

normas em questão; 

2. As análises registradas a partir das respostas dos Magistrados, em 

atividade nas áreas Penais e Civis no município de Bauru, Estado de 

São Paulo, referentes aos aspectos da atividade ilícita em 

Odontologia, demonstra um conhecimento aprofundado dos grandes 

códigos de lei, porém, em situações mais específicas da profissão em 

questão, há a necessidade de uma maior inter-relação entre o 

cotidiano da Odontologia e suas evoluções perante os códigos. Firma-

se, de modo patente, que em lides envolvendo a Odontologia, fazer-

se-ia de extrema necessidade a presença de um profissional que 

milite na área de Odontologia Legal na condição de perito judicial; 

3. As entidades promotoras de cursos em Odontologia do município de 

Bauru, Estado de São Paulo, sobre a atividade ilícita da profissão 

odontológica, frente à abertura de cursos de especialização e/ou 

aperfeiçoamento para acadêmicos, denotam ter conhecimento das 

implicações legais existentes em tais práticas, haja vista que 
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nenhuma das entidades participantes da pesquisa aceita inscrições 

de acadêmicos, entretanto nota-se que uma pequena parcela dos 

acadêmicos realizaram tais cursos, demonstrando a existência da 

prática; 

4. Há uma necessidade pujante de maiores estudos em atividade ilícita 

profissional em Odontologia, bem como uma conscientização dos 

responsáveis pela educação odontológica para uma maior ênfase às 

disciplinas que trabalhem os conteúdos de Ética, Legislação e 

Odontologia Legal, tanto em cursos de graduação como em pós-

graduação, a fim de se coibir, totalmente, a atividade ilícita 

profissional na área odontológica. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1– Protocolo de pesquisa 
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ANEXO 2– Ofício de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com  

Seres Humanos da FOB-USP  
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ANEXO 3 – Alteração do título do trabalho. 
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ANEXO 4– Questionário aplicado aos acadêmicos concluintes do curso 

de graduação em Odontologia em 2004, no município de 
Bauru-SP 
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ANEXO 5 – Questionário aplicado às entidades promotoras de cursos 

de aperfeiçoamento e/ou especialização em Odontologia, 
no município de Bauru-SP 
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ANEXO 6 – Questionário (I) aplicado aos Magistrados, áreas Civil e 

Penal, no município de Bauru-SP 
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ANEXO 7 – Questionário (II) aplicado aos Magistrados, áreas Civil e 

Penal, no município de Bauru-SP 
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ABSTRACT 
 
 

 

“Illicit professional activity in dentistry: analysis of the knowledge of 

the university students, Magistrates and entities promoter of 

improving’s and/or specializing’s courses, in Bauru-SP. ” 

 
 
 

The illicit professional activity still composes a concern in Dentistry, 

being observed on varied forms in the society. The present study is justified 

by provide to Dentistry and to the general community a better sight of this 

problem, allowing an improvement in the authorities’ attitude. In this way, the 

study aimed to do an analysis of the knowledge of the university students 

and entities promoter of improving’s and/or specializing’s courses, in Bauru-

SP, complemented by a consultation to the Magistrates, about illicit 

professional activity. The results showed a superficial knowledge of the 

university students on the inter-relationship between the quotidian’s situation 

and the specifical Deontology, differently of the entities and the Magistrates 

that expressed a good level of knowledge. It was possible to conclude that 

there is a need of a larger emphasis in this issue, such in the graduation as in 

the post-graduation courses, as well as a better regulation by the authorities. 
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