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Convocação de Assembleia Geral
O Presidente do CRO-DF convoca os Cirurgiões-Dentistas com inscrição
principal, provisória ou remida, que estejam no gozo dos direitos
proﬁssionais e quites com a Tesouraria deste Conselho, para participarem da
Assembleia Geral com a ﬁnalidade de apreciar as contas e o relatório da
Diretoria, relativos ao exercício de 2017
Data: 24 de abril de 2018
Horário: às 19h, em primeira convocação, e às 19h30, em segunda e
última convocação (com qualquer número de presentes)
Local: ABO-DF, localizada no SGAS Quadra 616, Lote 115, Via L2 Sul Brasília/DF
Qualquer dúvida entre em contato com o CRO-DF para esclarecimento: (61)
3035-1888

Instrução Normativa nº 20 deﬁne Regras de
Medicamentos sujeitos a Controle Especial
A nova determinação passou a valer no último dia 26 de março e já faz parte
das ações de Fiscalização da Vigilância Sanitária.
.
Na instrução estão elencados os critérios para a obtenção de autorização
para aquisição, guarda e uso de medicamentos controlados, incluídos
entre eles os critérios técnicos e os de estrutura física para os
estabelecimentos odontológicos que pretendam realizar procedimentos com
Sedação Endovenosa, exigindo o cumprimento da Resolução CFM
1.802/2006 quanto ao ato anestésico.
Também faz parte da norma o Regulamento Técnico que estabelece os
critérios para a obtenção e a concessão de Autorizações, Cadastros e
Credenciamentos de Proﬁssionais e Instituições que trabalham com
medicamentos sujeitos a Controle Especial e de Estabelecimentos Gráﬁcos
para a impressão de Receituários.
A instrução trata da autorização para confecção de Receituário tipo A, B e B2
(azul) e de Receita Especial.
Todas as exigências na Instrução Normativa serão incorporadas às ações
ﬁscais da Vigilância Sanitária e passaram a valer desde o dia 26 de março de
2018, data da sua publicação no Diário Oﬁcial do Distrito Federal.
Para ter acesso à Instrução Normativa nº 20 de 2018 publicada no Diário
Oﬁcial do Distrito Federal, bem como ao Ofício encaminhado ao CRO-DF,
clique aqui.
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