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Introdução:
O exercício das atividades privativas do ASB ( Auxiliar de
Saúde Bucal ) deve estar em conformidade com o que está
estabelecido nas normas da Lei 11889/2008, as Resoluções
do C.F.O. ( Conselho Federal de Odontologia ).
Além disso , para se ingressar no mercado de trabalho o(a)
Auxiliar de Saúde Bucal deverá se inscrever no Conselho
Regional de Odontologia.
A falta da inscrição pode fazer com que o(a) Profissional
ASB e o(a) Cirurgião(ã) Dentista sofram sanções
disciplinares, multas ou até mesmo serem impedidos de
exercerem a profissão.
A odontologia está em um processo de evolução acelerado
sendo assim, todos os profissionais que participam dessa
profissão necessitam estar atualizados com os novos
acontecimentos .

Profissional ASB é parte importante dessa evolução e não
pode se dar ao luxo de não estar devidamente atualizado(a)
e regulamentado(a) pelo registro no Conselho Regional de
Odontologia.
O que é preciso para dar entrada no CRO ?
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Credenciamento Profissional ASB:
É importante, para o seu credenciamento, escolher um curso de
qualidade que esteja Inscrito no CFO ( Conselho Federal de Odontologia ) órgão esse, responsável por todos os CROs ( Conselhos
Regionais de Odontologia ) dos Estados.
Também é de fundamental importância que o curso que você escolha
seja ofertado por uma instituição de ensino qualificada e assim tirar todo
proveito do conhecimento adquirido.
A APCD ( Associação Paulista de Cirurgiões Dentista) é uma das mais
importantes e reconhecidas representantes da Odontologia no Brasil .
Responsável pelo Congresso Internacional de Odontologia ( CIOSP ) ,
ela oferece uma infinidade de cursos reconhecidos mundialmente e
levando a Odontologia brasileira para todos cantos do planeta.
Ter o Selo da APCD em nosso curso garante comprometimento e
qualidade para se tornar um(a) profissional muito bem preparado(a)
com todo conhecimento e técnicas necessárias na Odontologia .
O que é preciso para dar entrada no CRO ?
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Objetivo do Curso:
O nosso curso de ASB tem como Objetivo
capacitar os alunos com o conhecimento
necessário, tanto teórico quanto prático, para
o pleno desenvolvimento da atividade de Auxiliar
de Saúde Bucal( ASB).
Também se propõe a habilitar os profissionais
que trabalham em consultórios ou clínicas
odontológicas que não tenham o registro e
atender a Lei 11.889/2008, que regulamenta a sua
profissão.
Ele está registrado pela APCD/Americana
( Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas
Regional de Americana/SP) no CRO/SP ( Conselho
Regional de Odontologia do Estado de São
Paulo) e no CFO ( Conselho Federal de
Odontologia ).

O que é preciso para dar entrada no CRO ?
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Metodologia :
O método adotado para o Curso de ASB da Odontologia
Online é o de Educação a Distância (EAD) realizado pela
internet.
O Sistema EAD tem eficiência reconhecida e
proporciona ao aluno a possibilidade de se capacitar na
profissão cumprindo a carga horária exigida sem a
necessidade de se locomover para um centro de estudo,
economizando tempo e principalmente, recursos
financeiros.

Plataforma do Curso:
Contamos com uma das melhores Plataforma de Ensino
a Distância que permite uma educação mais flexível e
rápida com a opção de gerenciar com autonomia
conforme a sua necessidade e estudar em qualquer
tempo e lugar.
Contem vídeo aulas, material didático completo,
professores capacitados, tutor para auxiliar no
aprendizado.
O que é preciso para dar entrada no CRO ?
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Estágio :
O estágio do Curso ASB da Odontologia
Online é realizado sob supervisão de um
cirurgião dentista de escolha do aluno e
autorizado pelo Odontologia Online.
Ele se inicia após a finalização do último
módulo de aula teórica.
Tudo disponível em ambiente virtual.
Após cumprir todos esses requisitos o(a)
aluno(a) receberá um Certifiacado de
Conclusão do Curso de ASB da APCD.

Com esse certificado em mãos mais a
documentação necessária, o aluno poderá dar
entrada no registro do CRO da sua região do
pais.
O que é preciso para dar entrada no CRO ?
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Registro no CRO:
O pedido de registro deve ser feito no Conselho Regional de
Odontologia ( CRO ) do estado onde pretende desempenhar a
função :
O(a) aluno (a) com, no mínimo 18 anos, deverá comparecer com os
documentos abaixo :
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificado de Conclusão do curso de ASB;
Histórico do Curso;
Histórico Escolar ( no mínimo Ensino Fundamental );
Carteira de Identidade;
CPF;
Título de Eleitor;
Título de Reservista;
Certidão de Nascimento ou Casamento (com averbação, se
divorciado);
• Comprovante de endereço recente (água, luz ou telefone fixo);
• 1 foto 3x4 e foto 2x2 coloridas com fundo branco.
VALORES A SEREM PAGOS: INSCRIÇÃO + CÉDULA + ANUIDADE.

O que é preciso para dar entrada no CRO ?
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Curso de ASB da parceria entre a APCD e Odontologia Online

Esse é o curso ideal para quem quer se tornar um profissional preparado para o mercado de
odontologia.
Matricule-se no Curso de ASB do Odontologia Online e seja um profissional diferenciado no
mercado!
« Com mais de 30 anos de experiência em Odontologia e Alunos em Todo Território Nacional »

https://www.odontologiaonline.com.br/
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