
 

 

Constar Obrigatoriamente 

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA  * EPAO - CLÍNICAS  - 
LABORATÓRIOS 

Nome e Número 
do CRO 

Título: Cirurgião 
Dentista  

Especialidade, se 
inscrito 

Nome do Responsável 
Técnico (RT) e Número 

do CRO 

Nome de Fantasia e Número 
de Inscrição da Entidade no 

CRO 

 

O que mais pode constar 

Títulos de: Mestrado ou Doutorado, Área 
de atuação, Habilitação, Especialidade (somente 
duas por profissional) 

 

Desde que registrados no 
CRO 

Também podem constar: Técnicas de Tratamento, Procedimentos, Telefone, 
Horário, Endereço, Fax, Convênios e/ou Credenciamentos 

 

* Anunciar habilitações e/ou especialidades sem registro no CRO –AL; 

* Fazer publicidade enganosa, abusiva, colocar preço e/ou condições de  

  pagamento, bandeira de cartões de crédito e/ou débito; 

 * Expressões como: “popular”, orçamento sem compromisso, ou qualquer 

 outro termo que caracterize “comercialização” da Odontologia (cartão de  

 desconto, bônus); 

  * Oferecer trabalho gratuito com intuito de autopromoção e/ou prêmio  

  em concursos, entre outros meios que caracterizem concorrência desleal 

  e desvalorização da profissão; 

  * Termos que induz a opinião pública a pensar que exista reserva de atuação 

  clínica (ex. trate somente com especialistas); 

  * Anunciar técnica e/ou terapias de tratamento que não estejam comprovadas  

   cientificamente; 

  * Dar “consulta”, diagnóstico, prescrição de tratamento, ou divulgar resultados  

   clínicos por meio de qualquer veículo de comunicação de massa; 

  * Foto de “antes e depois”, divulgar nome, endereço ou qualquer outro                     

    elemento que identifique o paciente, salvo se o mesmo consentir livremente e  

    esclarecido; 

   * Anúncios em sites coletivos (Internet) são expressamente proibidos. 

        
90 dias – Inscrição de EPAO (Clínicas, Dentais, Planos de Saúde) e Laboratório; 

60 dias – Inscrição de Especialistas, Habilitações;                                                                      

60 dias - Correção de anúncios em placas; 

30 dias - Indicação de Responsável Técnico (RT); 

10 dias - Apresentar lay out de panfleto, embora a suspensão  da panfletagem ser  

                imediata à atuação; 

07 dias - Profissional atuando sem inscrição 

                        Inscrição Profissional Secundária ou transferência  para profissional de 

                            outra regional; 

                            Regularizar a inscrição cancelada, caso retorne à atividade; 

                            Regularizar a inscrição provisória cancelada por caducidade.  

                                                                                                    


