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 Denomina-se sociedade odontológica ao conjunto de instituições classistas 
que trabalham em benefício do crescimento social, científico e profissional da 
Odontologia. 
As principais instituições são o Conselho Federal de Odontologia, a Associação 
Brasileira de Odontologia e a Federação Nacional dos Odontologistas.  
 

Conselho Federal de Odontologia 
 
� O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, 

instituídos pela Lei n.º 4.324, de 14 de abril de 1964, têm por finalidade a 
supervisão da ética profissional em todo o território nacional, cabendo-
lhes zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que a 
exercem legalmente.  

� Cabem aos Conselhos Federal e Regionais, ainda, como órgãos de 
seleção, a disciplina e a fiscalização da Odontologia em todo o País, a 
defesa do livre exercício da profissão, bem como o julgamento das 
infrações à Lei e à Ética.  

 
O Conselho Federal de Odontologia tem por sede a Capital da República.  
 Em cada Capital de Estado, de Território e no Distrito Federal haverá um 
Conselho Regional de Odontologia, denominado segundo a sua jurisdição, a 
qual alcançará, respectivamente, a do Estado, a do Território e a do Distrito 
Federal.  
 
Somente estará habilitado ao exercício profissional da Odontologia, o 
Cirurgião-Dentista e demais profissionais de saúde bucal inscritos no Conselho 
Regional de Odontologia, sob cuja jurisdição tiver lugar a sua atividade.  
O exercício de atividades profissionais privativas do Cirurgião-Dentista obriga à 
inscrição no respectivo Conselho Regional.  
 

� Compete ao Conselho Regional, em que se acha inscrito o Cirurgião-
Dentista ao tempo do fato passível de punição, aplicar a penalidade.  

� A jurisdição disciplinar estabelecida não derroga a jurisdição comum, 
quando o fato constitua contravenção ou crime previstos em lei.  

 
� As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais aos 

Cirurgiões-Dentistas e demais profissionais de saúde bucal inscritos são 
as seguintes:  

� a) advertência confidencial, em aviso reservado;  
� b) censura confidencial, em aviso reservado;  
� c) censura pública, em publicação oficial;  
� d) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias;  



� e) cassação do exercício profissional, "ad referendum" do Conselho 
Federal.  

� Salvo os casos de gravidade manifesta, que exijam aplicação imediata 
de penalidade mais grave, a imposição das penas obedecerá a esta 
gradação.  

 
� Escritório no RJ: 

Av.Nilo Peçanha, 50 Gr: 2316 
Centro - Rio de Janeiro - RJ 

Cep: 20.020-100 
Tel: (21) 2122-2200 

Fax: (21) 2122-2229 (21) 2122-2230 
Sede no DF: 

Setor Octogonal Ed.Terraço 
Shopping - Brasília - DF 

Cep: 70.660-000 
Tel: (61) 3234-9909 
Fax: (61) 3233-7586 
� www.cfo.org.br 
� www.cro-rj.org.br 

 
Associação Brasileira de Odontologia – ABO 
 
� A ABO é reconhecida como entidade de utilidade publica, sem fins 

lucrativos, dedicada à defesa da classe odontológica e da saúde oral da 
população brasileira. Está representada nas 27 unidades federativas 
através de Seções Estaduais e em  294 municípios, através de 
Regionais, no que é conhecida por REDE ABO.  

� A “Rede ABO”, considerada a maior de capacitação de divulgação 
científica em Odontologia do País, totaliza 321 células e mais de 1.500 
consultórios dentários em suas 80 Escolas de Aperfeiçoamento 
Profissional (EAPs), que oferecem atendimento odontológico gratuito ou 
subsidiado à população, e ministram 70% dos cursos de especialização 
em Odontologia registrados no Conselho Federal de Odontologia (CFO).  

� A ABO Nacional, sob a identificação de Federação Odontológica 
Brasileira (FOB) foi provavelmente fundada por volta de 1917. A 
referência que permite apontar essa data foi a criação no Chile, nesse 
mesmo ano, da Federação Odontológica Latino-americana (Fola).  

� A indicação do brasileiro Augusto Coelho e Souza, para ocupar a vice-
presidência da entidade latino-americana, parece ter incentivado os 
profissionais daqui a trilhar os caminhos associativos, fundando algo 
equivalente e já com abrangência nacional.  

 
� Endereço: Rua Vergueiro, 3153 - 8 º andar - conjs.82/83 

CEP: 04101-300 São Paulo - SP 
Tel./FAX:               (55-11) 50834000        

Email:  abonacional@uol.com.br 
� Presidente:  presidente@abo.org.br  

Secretaria Geral: abo@abo.org.br 
 



� www.abo.org.br 
� www.aborj.org.br 

 

Federação Nacional dos Odontologistas – FNO 
 

Em 23 de fevereiro de 1948, os sindicatos de Ceará, Recife, Bahia, Paraná, 
Juiz de Fora, Niterói, Minas Gerais e Rio de Janeiro fundaram a Federação 
Nacional dos Odontologistas (FNO). 
Desde sua criação, a FNO desenvolve intenso trabalho para consolidação da 
profissão de cirurgião-dentista e para o desenvolvimento científico da 
Odontologia. 
A atuação da entidade caracteriza, nesse sentido, o terceiro período da história 
do mercado de trabalho odontológico. 
 

� Sua atuação torna-se mais importante frente ao aumento descontrolado 
do número de faculdades e, consequentemente, do número de 
profissionais inseridos no mercado de trabalho. Este espaço passou a se 
ressentir das constantes crises resultantes de planos econômicos 
malsucedidos, que geraram redução do poder de ganho da população 
e tiveram reflexos no mercado de trabalho odontológico.  

 
� Em resumo: luta pelos interesses da categoria. 

 
 

� FNO - Federação Nacional dos Odontologistas 
 

   Tel: (21) 2233-5879/ 2263-6635 (fax)    Av. Rio Branco, 20, 19o andar, 
Centro, Rio de Janeiro – Brasil. 

� www.fno.org.br 
� www.scdrj.org.br 

 


