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PARECER CREMEB Nº 72/09 
(Aprovado em Sessão Plenária de 17/11/2009) 

 
 
EXPEDIENTE CONSULTA N.º 160.014/08 
ASSUNTO: Prescrição de hemocomponentes por cirurgião bucomaxilofacial (odontólogo) e 
fornecimento de declaração de óbito pós-intervenção por cirurgião bucomaxilofacial (odontólogo).  
RELATOR: Cons. Luiz Augusto Rogério Vasconcellos 
 
 
 

Ementa: A prescrição de hemocomponentes é da competência exclusiva 
do médico. A declaração de óbito poderá ser fornecida por médico, 
quando decorrer de procedimento realizado por cirurgião buco-maxilo-
facial dentro da sua área de competência. Caso o óbito tenha decorrido 
de procedimento realizado fora da área de competência do odontólogo o 
corpo deverá ser encaminhado para o IML e o fato comunicado ao CRM. 

 
 
 
Da Consulta 
 
A presente consulta foi encaminhada a este Conselho no dia 07 de novembro de 2008, por 

Coordenador Médico de unidade hospitalar, com dois questionamentos.  

1.  “Nosso Hospital, representado pelo Médico Chefe da Hemoterapia, deve dispensar e mandar 

aplicar hemoderivados (sangue total, concentrado de hemáceas, plasma, etc...) quando 

prescritos pelo cirurgião bucomaxilofacial (odontólogo) que assiste ou opera o paciente?”.  

2.  “Ocorrendo óbito intra-hospitalar no pós-operatório de procedimento realizado por cirurgião 

bucomaxilofacial, quem deverá fornecer a certidão de óbito?”. 

 

Do Parecer 

 

A primeira questão que se coloca diz respeito à competência da prescrição de hemocomponentes em 

ambiente hospitalar e a conduta do serviço de hemoterapia.  

 

Antes mesmo de entrar no mérito da questão, é imprescindível se definir o que é especialidade médica 

e o que é especialidade odontológica. A resolução CFM n° 1659/03 considera que a terminologia 
“cirurgia buco-maxilo-facial” está consagrada como atividade de odontólogos e resolve: 

Art. 1º- Modificar a denominação de área de atuação "cirurgia buco-maxilo facial", pertencente às 

especialidades de cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia plástica e otorrinolaringologia, para "cirurgia 

crânio-maxilo-facial". 
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Art. 3º- Os médicos que atuam na área de cirurgia crânio-maxilo-facial obedecerão às normas 

contidas na Resolução CFM nº 1.536/98. 

A resolução CFM n° 1536/98 considerou os resultados dos estudos a respeito da prática da cirurgia 
Buco-Maxilo-Facial, realizados pela Câmara Técnica composta por representantes dos Conselhos 

Federais de Medicina e de Odontologia e das Sociedades de especialidades envolvidas, resolvendo: 

 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. 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. 

O Parecer CREMERJ n° 51/96, baseado em consulta ao Colégio Brasileiro de Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, esclarece que as áreas de competência para atuação do 

odontólogo especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais incluem:  

a) implantes, enxertos, transplantes e implantes;  

b) biópsias;  

c) cirurgia com finalidade protética;  

d) cirurgia com finalidade ortodôntica;  

e) cirurgia ortognática;  

f) tratamento cirúrgico de cistos: afecções radiculares a para-radiculares; doenças das glândulas 

salivares; doença da articulação temporomandibular; lesões de origem traumática na área buco-

maxilo-facial; malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da mandíbula; tumores 

benignos da cavidade bucal; tumores malignos da cavidade bucal, quando o especialista deverá 

atuar integrado em equipe de oncologistas e de distúrbios neurológicos, com manifestação 

maxilofacial, em colaboração com neurologista ou neurocirurgião (grifo nosso). 

Ainda segundo o  Parecer CREMERJ n° 51/96, é  ético e legal, o odontólogo com registro no CRO e 
detentor de título de especialista em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial efetuar procedimentos de cirurgia 

buco-maxilo-facial em Hospital Geral. 

 

No que se refere ao mérito da questão, especificamente no que concerne a prescrição de 

hemocomponentes, o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 1.376 de 18 de novembro de 1993, 

trata do tema no capítulo IX, item 1.1, determinando que “Toda e qualquer transfusão de produto 
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hemoterápico deve ser solicitada e/ou prescrita por médico, constando a sua assinatura, nome 

legível e o número de inscrição no CRM local” (grifo nosso). 

Posteriormente a Resolução RDC nº 153, de 14 de junho de 2004 da ANVISA, no item I - 

TRANSFUSÃO SANGÜÍNEA , determina: 

I.1.1 – “As solicitações para transfusão de sangue ou componentes devem ser feitas em formulários 

específicos que contenham informações suficientes para uma correta identificação do receptor. 

Do formulário devem constar, pelo menos, os seguintes dados:   

nome e sobrenome do paciente, sexo, idade, peso, número do prontuário ou registro do paciente, 

número do leito (no caso de paciente internado), diagnóstico, antecedentes transfusionais, 

hemocomponente solicitado, (com o respectivo volume ou quantidade), tipo da transfusão, resultados 

laboratoriais que justifiquem a indicação do hemocomponente, a data, a assinatura e o número do 

CRM do médico solicitante (grifo nosso).   

Uma requisição incompleta, inadequada ou ilegível não deve ser aceita pelo serviço de hemoterapia”.   

 

A segunda questão trata do fornecimento da declaração de óbito em paciente sob os cuidados do 

cirurgião buco-maxilo-facial. O fornecimento da declaração de óbito é ato privativo do médico. 

O CEM no Art. 114 determina - “É vedado ao médico atestar óbito quando não o tenha verificado 

pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer 

como plantonista, médico substituto, ou em caso de necropsia e verificação médico-legal.”  

 

A Resolução CFM 1536/98  no Art. 5º  determina – “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”. 

 

A Resolução CFM nº 1.641/2002 considera que o diagnóstico de doenças humanas e a indicação das 

providências são atos privativos de médicos, excetuando a competência legal dos profissionais da 

Odontologia (grifo nosso). Esta resolução resolve: 

Art. 1º - “É vedado aos médicos conceder declaração de óbito em que o evento que levou à morte 

possa ter sido alguma medida com intenção diagnóstica ou terapêutica indicada por agente não-

médico ou realizada por quem não esteja habilitado para fazê-lo, devendo, neste caso, tal fato ser 

comunicado à autoridade policial competente a fim de que o corpo possa ser encaminhado ao Instituto 

Médico Legal para verificação da causa mortis”. 

Art. 4º - Nos casos mencionados nos artigos 1º e 2º deve ser feita imediata comunicação ao Conselho 

Regional de Medicina local.  

 



                                                            

 
 

4 
 

 

Conclusão 

 

Considerando as resoluções do CFM e da ANVISA, fica claramente demonstrado ser de 

responsabilidade do médico a prescrição de hemocomponentes. Portanto em casos com potencial 

gravidade, mesmo estando o odontólogo atuando em sua área de especialidade, deverá ter a equipe 

composta por médico, para que sejam realizados atos específicos da competência médica. 

 

O fornecimento de declaração de óbito é ato exclusivo de médico, devendo ser praticado por médico 

que participou da assistência ao paciente ou tenha verificado o óbito pessoalmente. A resolução CFM 

n° 1641/02 é clara quando proíbe fornecimento de declaração de óbito em situações que o óbito 
decorre da atuação de profissional não médico em procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. No 

entanto, a própria resolução nas suas considerações faz ressalva ao fato da competência do 

odontólogo na sua área de atuação. O ponto crucial da questão é determinar se estava o odontólogo 

atuando dentro da sua competência. Da análise das resoluções apresentadas, fica comprovado que é 

de competência exclusiva do odontólogo intervenções no aparelho mastigatório, compreendendo 

dentes, os tecidos que os sustentam e ossos. Sempre que for necessário adentrar as regiões facial, 

crânio-encefálica, orbitária, auricular e nasal, deverá a equipe contar com a presença de médico, em 

posição de chefia, para garantir adequada assistência ao paciente. Portanto, se houver algum médico 

participado da equipe, este deverá fornecer a declaração de óbito. Se o óbito ocorrer durante a 

atuação de odontólogo em sua área de competência, poderá a declaração ser fornecida por médico 

que constatou o óbito, fornecido pelo serviço de patologia ou de verificação de óbito. No caso do óbito 

decorrer de atuação de odontólogo fora sua área de competência, é vedado ao médico fornecer a 

declaração de óbito, sendo obrigatoriamente o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal, seguida 

de imediata comunicação do fato ao Conselho Regional de Medicina local. 

 

 

É o parecer, SMJ. 

 

 

Salvador, 21 de setembro de 2009. 

 

 

 

Cons. Luiz Augusto Rogério Vasconcellos 

Relator 


