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RESUMO 

A Odontologia possui um amplo campo de atuação, exercida em âmbito 

ambulatorial e hospitalar, por conseguinte, seus limites de trabalho confluem-se com 

a área médica, levando a indagações quanto as atribuições que já possuem previsão 

legal para cada um dos casos profissionais, isso devido a lacunas presentes no 

legislativo. Esse tipo de situação é comum e ocorre, principalmente, em circunstâncias 

de urgências e emergências, sejam estas clínicas ou hospitalares. Com objetivo de 

esclarecer o que compete a cada um desses profissionais no momento do 

atendimento emergencial, com enfoque no ambiente hospitalar, este trabalho realizou 

um estudo transversal, retrospectivo, da literatura nacional e internacional, entre 2000 

a 2017, nas bases PubMed, Bireme, Scielo e Lilac’s. A partir disso, conclui-se que em 

lesões de área comum à Odontologia e à Medicina e quando a equipe for composta 

por cirurgião-dentista e médico-cirurgião, o tratamento deverá ser realizado em forma 

conjunta ficando a chefia da equipe a cargo do profissional responsável pelo 

tratamento da lesão de maior gravidade e/ou complexidade, visto que áreas correlatas 

e irmãs de responsabilidades distintas são observadas para ambas. O trabalho 

multidisciplinar, descentralizado da pretensa figura hegemônica médica, é o 

mecanismo para que essas lacunas sejam preenchidas e se possa realizar um 

atendimento médico-odontológico responsável salvaguardando o bem mais precioso, 

a vida do paciente. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os termos “urgência” e “emergência”, embora tratados de forma equivalente 

pelos dicionários, possuem significados distintos na área médica. Silva Paim (2015, 

p.17), define emergência como um “processo com risco iminente de vida, 

diagnosticado e tratado nas primeiras horas após sua constatação”, ou seja, o 

atendimento deve ser imediato, sendo dispensável o consentimento do paciente para 

prestação de primeiros socorros. Em contrapartida, o mesmo elucida urgência como 

“um processo agudo clínico ou cirúrgico, sem risco de vida iminente” (GIGLIO-

JACQUEMOT 2015, p. 17), evidenciando a distinção entre ambas as terminologias. 



A Odontologia engloba um amplo campo de atuação, dispondo de diversas 

especialidades, assim   podendo ser exercida em meio ambulatorial e hospitalar, 

sendo que neste último integra, em conjunto com outros profissionais, uma equipe 

multidisciplinar de suporte (GODOI et al, 2009). No entanto, em situações 

emergenciais seus limites de trabalho confluem-se com a Medicina, levando a 

indagações constantes entre profissionais e acadêmicos no que se refere ao momento 

de exercício do Cirurgião-Dentista ou Médico, além das manobras de salvamento que 

cabem legalmente a cada um desses especialistas (MALAMED, 2016) 

Com relação aos aspectos jurídicos envolvidos em uma situação de urgência ou 

emergência, salienta-se que, em nível ambulatorial, o Cirurgião-dentista é o 

responsável legal por seu paciente e, segundo Malamed (2016, pag.235), no livro 

Emergências Médicas em Odontologia, se esclarece que este “deve manter a vítima 

viva tratando-a até a sua recuperação ou até que outro indivíduo mais qualificado 

assuma a responsabilidade pelo tratamento”, logo a omissão no atendimento 

emergencial coloca o mesmo em uma situação de imperito perante a legislação 

(QUEIROGA et al., 2012). Não obstante, em ambiente hospitalar, essa 

responsabilidade passa a ser de toda a equipe médica, porém, existem 

questionamentos entre as atribuições que cabem ao Médico e ao Cirurgião-dentista, 

uma vez que a própria lei é vaga em relação a isso.  

O artigo 6º, inciso VIII, da Lei 5.081/66 regula o exercício da Odontologia, e traz 

em seu texto que cabe ao Cirurgião-dentista “prescrever e aplicar medicação de 

urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do 

paciente”, porém não esclarece, por exemplo, a forma que tal medicação deverá ser 

ministrada a vítima, deixando em aberto ao Cirurgião-dentista a via de administração 

que pode ser usada, como a aplicação de intravenosos. 

Com intuito elucidar as circunstancias em que cabe a atuação do cirurgião-

dentista, o presente trabalho objetivou realizar uma revisão da literatura, nacional e 

internacional, afim de que erros em momentos emergenciais sejam aplacados, para 

que se possa diminuir número de situações iatrogênicas que conduzam o paciente a 

problemas posteriores graves, ou levem o mesmo a óbito. 

 

OBJETIVOS 

 



O objetivo geral deste trabalho é estudar as atribuições que cabem aos 

Cirurgiões-dentistas em momentos de urgência e emergência. 

Tendo como objetivo especifico compreender e demonstrar através de análises 

bibliográficas, estudo de leis e emendas recém-aceitas pelo CRO e CRM, dentre 

outros métodos que serão abordados em “Metodologia da Pesquisa”, o que compete 

ao mesmo, com enfoque no ambiente hospitalar. 

 

METODOLOGIA 

Será realizada uma minuciosa revista da literatura, nacional e internacional, nas 

bases bibliográficas: Bireme, PubMed, Scicro e Lilac’s. Além destas, também se fará 

uso das legislações pertinentes ao tema, desde que se enquadrem nos critérios de 

inclusão e exclusão desta obra, que são: 

 Critério de Inclusão: todos os artigos que citem a atuação contigua de médico 

e cirurgião- dentista e suas atribuições; 

 Critério de Exclusão: artigos que não versem a respeito desse tema 

A partir destes, e após a revista de literatura, foi realizado discussão e conclusão 

do trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A ciência odontológica constitui um campo heterogêneo de trabalho, dispondo 

de 22 especialidades, em conformidade com a Resolução 161/15 do Conselho 

Federal de Odontologia (CFO). Contudo, para que tal abrangência fosse obtida está 

passou por diversas alterações ao longo das décadas, na qual a mais significativa foi 

a disjunção entre as Faculdades de Medicina e Odontologia, que no passado eram 

unidas, sendo estabelecido por meio do decreto Nº 9.311, de 25 de outubro de 1884, 

conhecido como Reforma Sabóia, que institui oficialmente o curso de Odontologia na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (SILVA, 2010) 

Neste ponto, as duas áreas começaram a ter suas atribuições parcialmente 

estipuladas por leis e decretos da época, fazendo com que o número de cirurgiões-

dentistas fosse cada vez maior entre a população e, consequentemente, 

desempenhassem maior grau de atividade (SILVA, 2010). No entanto, embora a 

Odontologia detenha como local de trabalho o meio ambulatorial e hospitalar, neste 

último, observa-se que a Medicina assume uma posição de liderança, fazendo com 



que se torne cada vez mais fatigante uma integração multidisciplinar na equipe 

hospitalar, em razão do manejo no atendimento ser expresso por esta, colocando o 

restante da equipe em uma posição de atuação defensiva. (GODOI et al., 2009).  

Tal situação remete aos resquícios do que ficou conhecido como Relatório 

Flexner (Flexner Report), este foi escrito em 1910 por Abraham Flexner, e teve como 

objetivo reorganizar e regulamentar o currículo das escolas de Medicina, por outro 

lado, o mesmo trouxe prejuízos que perduram até hoje na área da saúde ao inferir 

como base principal a ideia de que “a boa educação médica determina tanto a 

qualidade da prática médica como a distribuição da força de trabalho, o desempenho 

dos serviços de saúde e, eventualmente, o estado de saúde das pessoas” 

(PAGLIOSSA 2008, p.495), ou seja, ele atribui o médico como sendo a figura central 

no atendimento, desse modo, minimizando a atividade de outros profissionais que 

porventura teriam maior conhecimento para resolver determinados casos e, ao 

introduzir um sistema de aprendizagem baseado na doença e no hospital, deixou de 

considerar aspectos importantes que, segundo Pagliossa (2015, p.496) geraram uma 

“visão reducionista que reserva pequeno espaço, se algum, para as dimensões social, 

psicológica e econômica da saúde e para a inclusão do amplo espectro da saúde, que 

vai muito além da medicina e seus médicos”.  

Por esta razão, vemos que o exercício da profissão entre Médico e Cirurgião-

dentista são discrepantes em virtude da postura que assumem no ambiente de 

trabalho, principalmente os diplomados em Medicina, e não só pelos vieses 

encontrados na legislação brasileira, mostrando que existe “uma imaturidade da 

saúde em entender-se com uma área de atuação independente” (GODOI et al. 2009, 

p.106), o que leva a prejuízos no atendimento médico-odontológico, uma vez que o 

cirurgião-dentista possui conhecimento em assuntos da área médica que se 

relacionam com a região oral e maxilofacial, o tornando um recurso de extrema 

importância, principalmente durante atendimentos de caráter emergencial (ELLIS III 

et al., 2009).  

A partir deste ponto ressalta-se que a Lei 5.081/66, de forma abrangente 

determina no Art. 6°, Inciso I que “Compete ao cirurgião-dentista praticar todos os atos 

pertinentes a Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular 

ou em cursos de pós-graduação" (SANGALETTE et al., 2017), ou seja, cabe a esse 

profissional da área da saúde o atendimento emergencial em pacientes que 

necessitem de sua assistência, contudo, vemos que a lei ainda é omissa em dizer até 



que ponto vai o seu atendimento. O Código de Ética Odontológica, normatizado pela 

Resolução CFO 118/2012, em seu Art.5° confere ao Cirurgião-dentista o direito de 

"diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos 

limites de suas atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua dignidade 

profissional" (SANGALETTE et al., 2017). 

 Somado a isso, a resolução CFO-63/2005, infere que “as áreas de competência 

para a atuação do especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial incluem. 

Paragráfo único. Em caso de acidentes cirúrgicos, que acarretem perigo a vida do 

paciente, o cirurgião-dentista poderá lançar mão de todos os meios possíveis para 

salva-lo”. 

Em suma, todos os fatores citados anteriormente, quando associados, causam 

danos e prejuízos tanto no que diz respeito a formação e atuação da equipe hospitalar, 

principalmente  médico e cirurgião dentista que trabalham em conjunto com diversos 

atendimentos em função do bem estar do paciente, quanto ao próprio indivíduo que 

busca  o atendimento pois, uma vez que haja discordância quanto aos limites de 

atuação de cada um desses profissionais, o trabalho multidisciplinar pode e, 

consequentemente, será prejudicado.  

 

RESULTADOS 

  

 A partir da avaliação de 6 artigos, 2 livros, 2 normativas e  2 resoluções pôde-

se verificar que, destes 8 referiram que os limites são definidos a partir dos aspectos 

de complexidade, 4 dispuseram que os termos se referem a formação especifica de 

cada área. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que em lesões de área comum à Odontologia e à Medicina e quando 

a equipe for composta por cirurgião-dentista e médico-cirurgião, o tratamento deverá 

ser realizado em forma conjunta ficando a chefia da equipe a cargo do profissional 

responsável pelo tratamento da lesão de maior gravidade e/ou complexidade, visto 

que áreas correlatas e irmãs de responsabilidades distintas são observadas para 

ambas. O trabalho multidisciplinar, descentralizado da pretensa figura hegemônica 

médica, é o mecanismo para que essas lacunas sejam preenchidas e se possa 



realizar um atendimento médico-odontológico responsável salvaguardando o bem 

mais precioso, a vida do paciente. 
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