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PARECER CREMEB Nº 05/08 
(Aprovado em Sessão Plenária de 26/02/2008) 

 

EXPEDIENTE CONSULTA Nº 130.255/2007 

ASSUNTO: Interface de atuação profissional entre odontólogos e médicos 

RELATOR DE VISTAS:  Cons. José Abelardo Garcia de Meneses 

 

EMENTA 

Em equipe cirúrgica médico-odontológica a coordenação 
ficará sempre a cargo do médico.  
É prerrogativa dos médicos que atuam em 
urgência/emergência a definição das prioridades na 
seqüência do atendimento especializado. 
É descabida a exclusão dos médicos no atendimento dos 
pacientes com trauma crânio-maxilo-facial. 
A atuação do cirurgião-dentista na identificação dos 
tumores da cavidade oral é perfeitamente válida, 
entretanto as lesões malignas devem ser abordadas 
exclusivamente pelos médicos. 
 

EXPOSIÇÃO 

 

 Os consulentes encaminham ofício ao CREMEB solicitando reunião com a 

entidade e com a câmara técnica de cirurgia plástica para discutir: 

� “Cirurgia Crâniomaxilofacial, trauma de face e cirurgia em fissurados realizado  

por dentista. 

� Propaganda médica com o uso da palavra Plástica. 

� Definição de Medicina Estética. 

� Realização de lipoaspiração por outras especialidades em consultórios. 

� Empresa financiadora de cirurgia.” 

  

Realizada reunião com a diretoria do CREMEB ficaram os consulentes de 

encaminhar mais subsídios sobre a matéria, no tocante a interface da medicina e 
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odontologia, quanto tratar-se da cirurgia buco-maxilo-facial e cirurgia crânio-maxilo-

facial. 

 Desta forma fora encaminhado novo documento ao CREMEB sob o título 

ALGUNS ASPECTOS DA CIRURGIA CRÂNIO FACIAL E BUCOMAX ILO EM 

SALVADOR , no qual são apresentados “alguns relatos baseados em 

observações pessoais e relatos de médicos em várias  unidades de saúde ”. 

 

“Existe uma situação cada mais preocupante em relação aos cirurgiões-dentistas da 

especialidade de traumatologia buco-maxilo-facial, onde observamos uma atuação 

que ultrapassa os limites já definidos pelo CFM e CFO. 

Em determinado hospital de Salvador existe uma Residência de Cirurgia Buco-

Maxilo-Facial onde observamos a atuação destes em fraturas de nariz, órbita e de 

base de crânio como também no tratamento de fissuras lábio-palatinas. Esta 

atuação ocorre sem a presença do médico responsável pelo procedimento ficando 

este a cargo do anestesista. Segundo relato do cirurgião de cabeça e pescoço há 

casos de dentista operando neoplasia de glândula salivar maior (parótida). Além 

disso, os cirurgiões plásticos deste Hospital segundo relatos, são cerceados da 

possibilidade de tratar fraturas faciais, pois, mesmo quando os pacientes são 

referidos para o profissional, estes são orientados na marcação a fazer a ficha para 

o ambulatório de buco-maxilo-facial. 

Em convênio com este hospital um outro hospital da cidade abriga os mesmos 

residentes em escala de emergência onde atuam sem preceptoria, atendendo os 

pacientes com trauma facial na emergência e transferindo os pacientes para o 

primeiro hospital. 

Em outro hospital da cidade há relatos de anestesiologistas que a Residência de 

Buco-maxilo-facial tem realizado cirurgias de base de crânio, cranioplastias, fissuras 

lábio palatinas e cirurgias estéticas da face com rinoplastias entre outros 

procedimentos além de deformidades crânio-faciais congênitas sem a presença de 

cirurgião médico responsável. 
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Há também relatos de dificuldades do grupo de cirurgia plástica em hospital do setor 

privado de atuar na área de trauma facial onde a própria equipe médica chama o 

buco-maxilo em detrimento do cirurgião plástico de sobreaviso.” 

 

 Em seguida há outro documento versando sobre a mesma temática. 

 

PARECER 

  

 A título de ilustração é válido citar que o exercício da Odontologia está 

estabelecido na Lei 5.081, de 24 de agosto de 1966, em cujo artigo 6º trata das 

competências do cirurgião-dentista, enquanto o artigo 7º trata dos limites de atuação 

ético-profissional.i 

 

Noutro passo, é de se destacar que o tema que envolve a interface entre a 

medicina e a odontologia vem sendo tratado desde os idos dos anos setenta quando 

foi constituída Comissão Paritária dos Conselhos Federais de Medicina e 

Odontologia para discutir a respeito da prática da cirurgia buco-maxilo-facial. Fruto 

deste trabalho o CFM aprovou e publicou a Resolução Nº 852, de 04 de outubro de 

1978, revogada pela Resolução Nº 1.536, de 11 de novembro de 1998, enquanto 

que o CFO publicou a Resolução Nº 003, de 26 de fevereiro de 1999. Também para 

a aprovação das normativas supra foi realizada discussão envolvendo os Conselhos 

Federais de Medicina e Odontologia, e constituída Câmara Técnica composta por 

representantes de ambas as autarquias e das sociedades de especialidades 

médicas Anestesiologia, Cirurgia Plástica, Estética e Reparadora, Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia e 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. 

 

Nas normativas de ambos os conselhos de fiscalização profissional 

estabelece-se o modus operandi para a prática da medicina e da odontologia. Dos 
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textos podemos depreender que não há conflito aparente entre as normas, ambas 

estabelecem as competências das duas profissões.  

QUADRO COMPARATIVO  DAS RESOLUÇÕES QUE TRATAM  DA INTERFACE 

ENTRE A MEDICINA E A ODONTOLOGIA 

Resolução CFM Nº 1.536/98 Resolução CFO Nº 003/99 
Art. 1° - Em lesões de interesse comum à 
Medicina e à Odontologia, visando a adequada 
segurança do resultado, a equipe cirúrgica deve 
ser obrigatoriamente constituída por médico e 
cirurgião-dentista, sempre sob a chefia do 
médico. 

Art 1º  Em lesões de interesse comum à 
Medicina e à Odontologia, visando a adequada 
segurança do resultado, a equipe cirúrgica deve 
ser obrigatoriamente constituída por médico e 
cirurgião-dentista, sempre sob a chefia do 
médico; 

Art. 2º - É da competência exclusiva do médico o 
tratamento de neoplasias malignas, neoplasias 
das glândulas salivares maiores (parótida, 
submandibular e sublingual), o acesso pela via 
cervical infra-hioídea, bem como a prática de 
cirurgia estética, ressalvadas as estéticas 
funcionais do aparelho mastigatório. 

Art 2º -  É da competência exclusiva do médico o 
tratamento de neoplasias malignas, neoplasias 
das glandulas salivares maiores (parótida, sub-
lingual e sub-mandibular), o acesso da via 
cervical infra-hioidea, bem como a prática de 
cirurgia estética, ressalvadas as estéticas 
funcionais do sistema estomatognático que é da 
competência do cirurgião-dentista; 

Art. 3° - Os médicos anestesiologistas só 
poderão atender as solicitações para realização 
de anestesia geral em pacientes a serem 
submetidos a cirurgia por cirurgião-dentista 
quando esta for realizada em hospital que 
disponha das indispensáveis condições de 
segurança comuns a ambientes cirúrgicos, 
conforme disposto na Resolução CFM n° 
1.363/93. Parágrafo único - A realização de ato 
anestésico cirúrgico-ambulatorial deve obedecer 
aos critérios contidos na Resolução CFM n° 
1.409/94. 

Art 3º -  O cirurgião-dentista quando da 
solicitação para realização de anestesia geral em 
regime hospitalar deve seguir a orientação da 
Resolução CFM nº 1363/93 que dispõe sobre 
condições de segurança em ambiente cirúrgico 
bem como de acordo com o artigo 44 da 
Consolidação das Normas para Procedimentos 
nos Conselhos de Odontologia; 

Art. 4º - Nas situações que envolvam 
procedimentos em pacientes politraumatizados, 
é dever do médico plantonista do Pronto-
Socorro, após prestado o atendimento inicial, 
definir qual área especializada terá prioridade na 
seqüência do tratamento. 

Art 4º -  Nos procedimentos em pacientes 
politraumatizados o cirurgião-dentista membro 
das equipes de atendimento de urgência deve 
obedecer um protocolo de prioridade de 
atendimento do paciente devendo sua atuação 
ser definida pela prioridade das lesões do 
paciente; 

Art. 5º - Ocorrendo o óbito do paciente 
submetido à cirurgia buco-maxilo-facial, 
realizada exclusivamente por cirurgião-dentista, 
o atestado de óbito será fornecido pelo serviço 
de patologia, de verificação de óbito ou pelo 
Instituto Médico Legal, de acordo com a 
organização institucional local e em atendimento 
aos dispositivos legais. 

Art 5º -  Ocorrendo o óbito do paciente submetido 
à Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais, 
realizado exclusivamente por cirurgião-dentista, 
o atestado de óbito será fornecido pelo serviço 
de patologia, de verificação do óbito ou instituto 
médico legal, de acôrdo com a organização 
institucional local e em atendimento aos 
dispositivos legais; 

Art. 6º - Quando da internação de paciente sob 
os cuidados do cirurgião-dentista não se aplica o 
dispositivo da Resolução CFM nº 1.493/98. 

Art 6º -  O cirurgião-dentista é o responsável 
direto pelo seu paciente quando da internação 
hospitalar; 
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Há que se relevar por mera citação, que a especialidade odontológica 

cirurgia buco-maxilo-facial  é mais antiga do que a especialidade médica cirurgia 

crânio-maxilo-facial . No Estado da Bahia são credenciados dois programas de 

residência odontológica em cirurgia buco-maxilo-facial o do Hospital Santo Antonio 

das Obras Sociais Irmã Dulce, sob a responsabilidade do CD Roberto Almeida de 

Azevedo (Portaria: 712/2007) e o da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, 

coordenado pelo CD Arlei Cerqueira.1 Não há registro de programa de residência 

médica em cirugia crânio-maxilo-facial, área de atuação das especialidades Cirurgia 

de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Plástica ou Otorrinolaringologia, como disposto na 

Resolução CFM Nº 1.785/2006. 

 

CONCLUSÃO  

 

 Nos dias que correm é importante levar em consideração os avanços da 

cirurgia buco-maxilo-facial, haja vista o progresso na grade curricular da odontologia, 

embora não possamos considerar que este fato conduz estes profissionais ao grau 

de médicos.  

 Quanto às questões trazidas pelos consulentes, é perfeitamente lógica e de 

fundamental alcance a atuação do cirurgião-dentista na identificação dos tumores da 

cavidade oral. Entretanto, estando os cirurgiões dentistas com especialidade em 

cirurgia buco-maxilo-facial em contato diário com as intempéries dos ambientes 

cirúrgicos, é recomendável que estes sejam treinados em cuidados básicos de 

reanimação cardiorrespiratória, sob a orientação de médicos com treinamento 

específico, proporcionando a oportunidade de resgate de vidas em risco. No entanto, 

estas considerações não elidem o concurso dos médicos nas situações previstas na 

Resolução CFM 1.536/98. 

                                                 
1 http://www.cfo.org.br/busca_dados/residencia/residencia_esp_and.asp  Acesso em 06 de 
janeiro de 2008. 
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 Numa percuciente leitura do texto verifica-se que alguns pontos necessitam 

de esclarecimentos, outros devem ser elucidados num entendimento 

interinstitucional. O mais grave e que requer medidas imediatas é o que atinge o 

atendimento dos pacientes politraumatizados, para o qual destaque-se que é 

prerrogativa dos médicos que atuam em urgência/emergência priorizar o 

atendimento especializado. É óbvio que antes da intervenção cirúrgica visando a 

correção dos traumas buco-maxilo-facias necessário se faz uma avaliação clínica do 

paciente, visando a estabilidade de aparelhos e sistemas orgânicos, notadamente 

estabilidade cárdio-respiratória-cerebral. Portanto, os coordenadores das 

emergências e os diretores técnicos das unidades devem estabelecer protocolos 

com a intenção de normatizar o atendimento e evitar conflitos entre os profissionais. 

No tocante aos demais conflitos envolvendo as cirurgias citadas na consulta 

“fraturas de nariz, órbita e de base de crânio, cranioplastias, fissuras lábio palatinas 

e cirurgias estéticas da face como rinoplastias entre outros procedimentos além de 

deformidades crânio-faciais congênitas sem a presença de cirurgião médico 

responsável” deve ser entendido como equívoco de interpretação das resoluções de 

ambas as autarquias por parte dos profissionais em atendimento, merecendo, 

portanto discussão do CREMEB com o Conselho Regional de Odontologia do 

Estado da Bahia, visando sanar as dúvidas em benefício dos pacientes. 

 

  O cerceamento a atividade médica, conforme relatado pelos consulentes é 

inoportuno, inadequado e impertinente. Os interessados devem apresentar o 

posicionamento do CREMEB e procurar estabelecer diálogo com os responsáveis 

pelo equívoco nas orientações, visando trazer a questão à ordem. E por fim, em 

ambas as resoluções, do CFM e do CFO, fica cristalino “como água de rocha” que a 

abordagem de lesões malignas ou com suspeita de malignidade é área de atuação 

médica. 
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Este é o PARECER . SMJ. 

 

Salvador (Ba), 14 de janeiro de 2008. 

   

Cons. JOSÉ ABELARDO GARCIA DE MENESES 

RELATOR DE VISTAS 

 
                                                 
i ART.6 - Compete ao cirurgião-dentista: 
I - praticar todos os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em 
curso regular ou em cursos de pós-graduação; 
II - prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em 
Odontologia; 
III - atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para 
justificação de faltas ao emprego; 
* Inciso III com redação dada pela Lei n.º 6.215 de 30/06/1975. 
IV - proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa; 
V - aplicar anestesia local e troncular; 
VI - empregar a analgesia e hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando constituírem 
meios eficazes para o tratamento. 
VII - manter, anexo ao consultório, laboratório de prótese, aparelhagem e instalação adequadas para 
pesquisas e análises clínicas, relacionadas com os casos específicos de sua especialidade, bem 
como aparelhos de Raios X, para diagnóstico, e aparelhagem de fisioterapia; 
VIII - prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a 
vida e a saúde do paciente; 
IX - utilizar, no exercício da função de perito-odontólogo, em casos de necropsia, as vias de acesso 
do pescoço e da cabeça. 
ART.7 - É vedado ao cirurgião-dentista: 
a) expor em público trabalhos odontológicos e usar de artifícios de propaganda para granjear 
clientela; 
b) anunciar cura de determinadas doenças, para as quais não haja tratamento eficaz; 
c) exercício de mais de duas especialidades; 
d) consultas mediante correspondência, rádio, televisão, ou meios semelhantes; 
e) prestação de serviço gratuito em consultórios particulares; 
f) divulgar benefícios recebidos de clientes; 
g) anunciar preços de serviços, modalidades de pagamento e outras formas de comercialização da 
clínica que signifiquem competição desleal. 


