RESOLUÇÃO Nº 196, DE 29 DE JANEIRO DE 2019
Autoriza a divulgação de autoretratos (selfie) e de imagens relativas ao diagnóstico e ao resultado final de
tratamentos odontológicos, e dá outras providências.
O Presidente do Conselho Federal de Odontologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, "ad
referendum" do Plenário, Considerando que o direito à inviolabilidade da imagem é regulamentado na
Constituição Federal como garantia fundamental e que o Código Civil Brasileiro, no artigo 20, regulamenta a
possibilidade de disponibilidade desta garantia por terceiros perante autorização prévia e expressa de
utilização por quem de direito;
Considerando que as mídias sociais ganharam enorme expressão e repercussão como veículo de divulgação
de assuntos odontológicos;
Considerando a imperiosa necessidade de se regulamentar os critérios de uso de expressões, imagens e
outras formas que impliquem na divulgação da odontologia, dos cirurgiões-dentistas e dos tratamentos
odontológicos; e,
Considerando que a natureza da responsabilidade civil do profissional cirurgião-dentista é contratual e, em
consequência, a postagem de imagens é de sua inteira responsabilidade: resolve:
Art. 1º. Fica autorizada a divulgação de autoretratos (selfies) de cirurgiõesdentistas, acompanhados de
pacientes ou não, desde que com autorização prévia do paciente ou de seu representante legal, através de
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.
§1º. Ficam proibidas imagens que permitam a identificação de equipamentos, instrumentais, materiais e
tecidos biológicos.
Art. 2º. Fica autorizada a divulgação de imagens relativas ao diagnóstico e à conclusão dos tratamentos
odontológicos quando realizada por cirurgião-dentista responsável pela execução do procedimento, desde
que com autorização prévia do paciente ou de seu representante legal, através de Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido - TCLE.
§1º. Continua proibido o uso de expressões escritas ou faladas que possam caracterizar o sensacionalismo,
a autopromoção, a concorrência desleal, a mercantilização da Odontologia ou a promessa de resultado.
Art. 3º. Fica expressamente proibida a divulgação de vídeos e/ou imagens com conteúdo relativo ao
transcurso e/ou à realização dos procedimentos, exceto em publicações científicas.
Art. 4º. Em todas as publicações de imagens e/ou vídeos deverão constar o nome do profissional e o seu
número de inscrição, sendo vedada a divulgação de casos clínicos de autoria de terceiros.
Art. 5º. Em todas as hipóteses, serão consideradas infrações éticas, de manifesta gravidade, a divulgação de
imagens, áudios e/ou vídeos de pacientes em desacordo com essa norma.
Art. 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação na Imprensa
Oficial, revogados as disposições em contrário.
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