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Introdução

FG Consultoria e Gestão de Marketing Digital

A cada dia, a área da saúde vem buscando oferecer melhores serviços e a entrega de 
informações de qualidade aos pacientes e, para fortalecer essa relação, o marketing 
odontológico tem sido um aliado.

Assim como qualquer empresa precisa divulgar seus produtos e serviços, os profissionais de 
Odontologia também precisam. No entanto, é imprescindível tomar cuidado com o que vai ser 
dito para as pessoas, pois o Código de ética odontológica é bem rigoroso.

Para que os profissionais possam usufruir das estratégias de marketing digital da forma 
correta, segundo o código de ética, vamos ver a seguir quais cuidados são necessários para a 
divulgação dos serviços. 
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Dentista: cuidados na hora de divulgar os serviços 

FG Consultoria e Gestão de Marketing Digital

Capítulo XVI 
Art. 43. Na comunicação e divulgação é 
obrigatório constar o nome
e o número de inscrição da pessoa física ou 
jurídica, bem como o nome
representativo da profissão de 
cirurgião-dentista e também das demais
profissões auxiliares regulamentadas. No 
caso de pessoas jurídicas, também o
nome e o número de inscrição do 
responsável técnico. 

Conselho Federal de Odontologia
Código de ética Odontológica
Do anúncio, da propaganda e da publicidade.

Capítulo XVI 
Art.42 Os anúncios, a propaganda e a 
publicidade poderão ser feitos em 
qualquer meio de comunicação, desde 
que obedecidos os preceitos do 
código de ética. 

https://www.facebook.com/GestaoEmMarketingDigital/
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Capítulo XVI 
Art.44. Constitui infração ética:

I - fazer publicidade e propaganda 
enganosa, abusiva, inclusive com 
expressões ou imagens de antes e depois, 
com preços, serviços gratuitos, 
modalidades de pagamento, ou outras 
formas que impliquem comercialização 
da Odontologia ou contrarie o disposto 
neste Código; 

II - anunciar ou divulgar títulos, 
qualificações, especialidades que não 
possua, sem registro no Conselho Federal, 
ou que não sejam por ele reconhecidas; 

Capítulo XVI 
Art.44. Constitui infração ética:

III - anunciar ou divulgar técnicas, 
terapias de tratamento, área da atuação, 
que não estejam devidamente 
comprovadas cientificamente, assim como 
instalações e equipamentos que não 
tenham seu registro validado pelos 
órgãos competentes; 

IV - criticar técnicas utilizadas por outros 
profissionais como sendo inadequadas 
ou ultrapassadas; 

Dentista: o que não fazer na hora de divulgar os seus serviços
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Capítulo XVI 
Art.44. Constitui infração ética:

V - dar consulta, diagnóstico, prescrição 
de tratamento ou divulgar resultados 
clínicos por meio de qualquer veículo de 
comunicação de massa, bem como 
permitir que sua participação na 
divulgação de assuntos odontológicos 
deixe de ter caráter exclusivo de 
esclarecimento e educação da 
coletividade; 

Capítulo XVI 
Art.44. Constitui infração ética:

VI - divulgar nome, endereço ou qualquer 
outro elemento que identifique o 
paciente, a não ser com seu 
consentimento livre e esclarecido, ou de 
seu responsável legal, desde que não 
sejam para fins de autopromoção ou 
benefício do profissional, ou da entidade 
prestadora de serviços odontológicos, 
observadas as demais previsões deste 
Código; 

Dentista: o que não fazer na hora de divulgar os seus serviços
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Capítulo XVI 
Art.44. Constitui infração ética:

VII - aliciar pacientes, praticando ou 
permitindo a oferta de serviços através de 
informação ou anúncio falso, irregular, 
ilícito ou imoral, com o intuito de atrair 
clientela, ou outros atos que caracterizem 
concorrência desleal ou aviltamento da 
profissão, especialmente a utilização da 
expressão “popular”;

VIII - induzir a opinião pública a acreditar 
que exista reserva de atuação clínica em 
Odontologia; 

Capítulo XVI 
Art.44. Constitui infração ética:

IX - oferecer trabalho gratuito com 
intenção de autopromoção ou promover 
campanhas oferecendo trocas de favores; 

X - anunciar serviços profissionais como 
prêmio em concurso de qualquer 
natureza ou através de aquisição de 
outros bens pela utilização de serviços 
prestados;

Dentista: o que não fazer na hora de divulgar os seus serviços
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Capítulo XVI 
Art.44. Constitui infração ética:

XI - promover direta ou indiretamente por 
intermédio de publicidade ou 
propaganda a poluição do ambiente; 

XII - expor ao público leigo artifícios de 
propaganda, com o intuito de granjear 
clientela, especialmente a utilização de 
imagens e/ou expressões antes, durante e 
depois, relativas a procedimentos 
odontológicos; 

XIII - participar de programas de 
comercialização coletiva oferecendo 
serviços nos veículos de comunicação; e,

Capítulo XVI 
Art.44. Constitui infração ética:

XIV - realizar a divulgação e oferecer 
serviços odontológicos com finalidade 
mercantil e de aliciamento de pacientes, 
através de cartão de descontos, caderno 
de descontos, mala direta via internet, 
sites promocionais ou de compras 
coletivas, telemarketing ativo à população 
em geral, stands promocionais, caixas de 
som portáteis ou em veículos 
automotores, plaqueteiros entre outros 
meios que caracterizem concorrência 
desleal e desvalorização da profissão.

Dentista: o que não fazer na hora de divulgar os seus serviços
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Conclusão
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Diante das informações mencionadas no código de ética odontológica, podemos perceber que 
mesmo com tantas observações a cumprir, relacionadas a forma de divulgação dos serviços, 
ainda é possível desenvolver estratégias de comunicação para a sua clínica/consultório.

O foco neste caso é trabalhar a sua marca, aumentar a visibilidade por meio de informação 
que gere valor ao seu público. Desta forma, o possível paciente vai encontrar a solução para o 
problema e,  por consequência, poderá entrar em contato. 

Se deseja aumentar a sua visibilidade e ser reconhecido (a) como autoridade na sua área 
entre em contato.  

As informações retiradas do Código de ética são apenas referente ao capítulo XVI que 
trata-se do anúncio, da propaganda e da publicidade. Para outras informações clique aqui.  
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