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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

 

SEFIS/CRO-AP 

EXERCÍCIO DE 2019 

  

 

 No decorrer de 2019 o Setor de Fiscalização do CRO-AP, visitou diversos estabelecimentos e 

emitiu os seguintes documentos: 

56 Termos de Visitas;  

 05 Termos de Ajuste de Conduta por Atividade de Prótese Dentária sem inscrição no CRO-AP; 

 36 Termos de Ajuste de Conduta de Clínicas sem registro no CRO-AP; 

  13 Termos de Ajuste de Conduta por Publicidade Odontológica em desacordo ao CEO 

            12 Termos de Comparecimentos; 

            24 Memorandos para presidência; 

            12 Notificações; 

            62 Caducados. 

 

 O CRO-AP, tem regulamentado os direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, dos profissionais 

técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas que exercem atividades na área Odontológica. As inspeções 

realizadas pelo setor de Fiscalização são para fazer cumprir as finalidades primordiais do CRO. 

Utilizamos o whatsaap denúncias, mais um canal onde recebemos diversas mensagens de 

irregularidades que são apuradas e encaminhadas a Comissão de Ética quando necessárias. A SEFIS 

tem enfatizado o cumprimento do Código de Ética Odontológica. 

A parceria com o Ministério Público nos auxilia nas investigações com exercício ilegal da 

odontologia, quem encaminhamos sempre que recebemos as denúncias. Parcerias como DECCON, 

PROCON e SEMSA, que também são de suma importância para nossas fiscalizações.  

O CROAP tem orientado os acadêmicos do curso de odontologia nas faculdades, com 

orientações em relação a prática do exercício ilegal, informando seus direitos e deveres. Apresentações 

do CEO e os principais artigos aos novos recém-formados Cirurgiões Dentistas. 

Estivemos nos municípios de Santana, Itaubau do Piriri, Porto Grande, Tartarugalzinho, 

Amapá, Calçoene, Oiapoque e nos distritos de Santo Antônio da Pedreira, Abacate da Pedreira e 

Curiaú, inspecionando as condições de trabalhos e as inscrições dos profissionais das unidades pública 

e privadas dessas localidades. Informamos os órgãos públicos sobre a obrigatoriedade de consultar se 

os profissionais estão devidamente inscritos no CROAP. Encaminhamos relatório de visitas aos 

representantes municipais, sugerindo as adequações quando necessárias. 

 O setor de Fiscalização do CROAP tem como objetivo atuar de forma efetiva no 

acompanhamento de reclamações, denúncias e do exercício correto da profissão em todos os âmbitos, 

promovendo inspeções periódicas às clínicas e consultórios. Sempre com o objetivo de cumprir com as 

normas estabelecidas pelo Código de Ética Odontológica.  

   

 

Bárbara França, CD 

Presidente da Comissão de Fiscalização 
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