
As entidades odontológicas 
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA  

O Conselho Federal de Odontologia, criado pela Lei nº. 4324, de 10 de abril de 
1964 (regulamentada pelo Decreto nº. 68.704, de 03/06/71), através dos 
Conselhos Regionais de Odontologia, tem por finalidade a fiscalização do 
exercício profissional e a supervisão do fiel cumprimento do Código de Ética 
Odontológica e das demais Resoluções, Decisões e normas pertinentes. Tem 
personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa e 
financeira. 

É Autarquia Federal, porém é mantida pelas anuidades e taxas dos 
profissionais da Odontologia: Cirurgião-Dentista (CD), Técnico em Prótese 
Dentária (TPD), Técnico em Saúde Bucal (TSB), Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) 
e Auxiliar de Prótese Dentária (APD), estabelecimentos de atendimento 
odontológico nas diversas especialidades e laboratórios de Prótese Dentária. 

Ele tem por finalidade a supervisão da ética profissional em toda a República, 
cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e 
pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente. 

  

SINDICATOS DE ODONTOLOGIA  

Os Sindicatos da Odontologia são entidades representativas da categoria 
profissional do Cirurgião-Dentista, dentro de sua área de abrangência, 
regulamentados através de legislação Federal. Através de suas diretorias 
eleitas, com mandato de três anos, têm por finalidade a defesa dos interesses 
econômicos e trabalhistas da classe odontológica, sendo mantidos por meio da 
contribuição sindical feita anualmente pelos Cirurgiões-Dentistas e de seus 
associados. 

A filiação aos sindicatos busca a garantia dos direitos do cirurgião-dentista 
tanto 
como trabalhador quanto como empregador (Patronal), devendo o profissional 
enquadrar-se no sindicato em função da jurisdição deste e da condição de sua 
principal atividade. 

  

ASSOCIAÇÕES ODONTOLÓGICAS  

As Associações Odontológicas são constituídas por iniciativa e agrupamento 
de Cirurgiões-Dentistas com finalidade científica, cultural, esportiva, social e de 
lazer. Visam primordialmente o aprimoramento técnico e científico nas diversas 
especialidades da Odontologia e o interesse social específico do grupo a que 
se destina. Elas têm personalidade jurídica de Direito Privado. A abrangência 



da atuação destas Entidades pode ser de caráter nacional, estadual e regional. 
E podem estar vinculadas às atividades de determinado segmento ou grupo de 
profissionais ou a determinada especialidade odontológica. 
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