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Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial

Zelando pela ética  
e fiscalizando  

o exercício 
da odontologia.

A Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 
é uma especialidade odontológica na qual  
o profissional é formado em um programa 
de pós-graduação, especialização/residência, 
em ambiente hospitalar. É de extrema 
importância no atendimento das urgências/
emergências hospitalares e cirurgias 
ambulatoriais, no tratamento das doenças, 
lesões, anomalias congênitas e adquiridas 
do sistema estomatognático, além das 
infecções, traumas faciais e deformidades  
de origem bucodentofaciais.

Esclarecimento à população 

O cirurgião-dentista especialista em 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais 
é o profissional habilitado responsável 
pelos seguintes tratamentos:

• deformidade dentofacial;
•  cirurgia da articulação 

temporomandibular - ATM;
• cirurgia reconstrutiva da face
•  diagnóstico e tratamento de cistos e 

tumores;
• infecções faciais;
• enxerto ósseo e implantes;
• cirurgia das glândulas salivares;
• diagnóstico do câncer de boca;
•  cirurgia dentoalveolar (dentes retidos);
•  cirurgia oral em ambiente hospitalar;
• trauma dentomaxilofacial.

Elaborado pela Câmara Técnica  
de Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial do CROSP

Contato
www.crodf.org.br

crodf@crodf.org.br

@cro_df

ConselhoRegionaldeOdontologiaDF

youtube.com/tvcrodf/

Material produzido pelo



Legislação: RESOLUÇÃO CFO-100/2010
Baixa normas para a prática da Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofaciais, por cirurgiões-
dentistas, garantindo autonomia no exercício da 
especialidade.

Súmula 11 da ANS, de 20 de agosto de 2007:
A solicitação das internações hospitalares e 
dos exames laboratoriais/complementares, 
requisitados pelo cirurgião-dentista, devidamente 
registrado nos respectivos conselhos de classe, 
devem ser cobertos pelas operadoras, sendo 
vedado negar autorização para realização de 
procedimento, exclusivamente, em razão do 
profissional solicitante não pertencer à rede própria, 
credenciada ou referenciada da operadora.

Cirurgia da ATM
Atua no tratamento das alterações 
presentes nas articulações 
Temporomandibulares. Os pacientes com 
distúrbios articulares e/ou musculares 
podem apresentar dores de cabeça, 
estalos, tonturas, zumbidos, dores 
localizadas próximas ao ouvido e até 
problemas musculares de ordem geral.

       CIRURGIA ODONTOLÓGICA        CIRURGIA ORTOGNÁTICA

       TRAUMA DENTAL 
Como salvar um dente após perdê-lo  
em um acidente?

       TRAUMATOLOGIA DA FACE

Visa estabelecer um padrão dentofacial 
harmônico em pacientes com alterações nas 
estruturas ósseas maxilofaciais melhorando 
a morfologia, função e estética. Nas 
assimetrias faciais também é indicado a 
correção através da cirurgia ortognática.

Localizar o dente, segurar pela coroa e 
nunca pela raiz, lavar com água ou soro  
e recolocá-lo o quanto antes em seu lugar. 
Se não for possível colocá-lo em um copo 
com água, soro ou leite.
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Acomete pacientes vítimas de ferimentos 
oriundos de acidentes de trânsito e 
Desportivos, agressões físicas, quedas  
e de armas de fogo. É a área de atuação 
odontológica que diagnostica, trata e 
acompanha pacientes com fraturas dos 
ossos da face, como complexo naso-
órbitozigomático e maxilomandibulares.

•  Contempla o tratamento cirúrgico das 
afeccões ou lesões relacionadas aos dentes 
e aos ossos da maxila e mandíbula.

•  Extrações de dentes comprometidos, 
retidos, supranumerários e raízes residuais.

•  Instalação de implantes dentários, enxertos, 
cirurgias com finalidade protética.

•  Tratamento de cistos, tumores benignos e 
biópsia.

•  Cirurgias com finalidade ortodôntica como o 
tracionamento e transplante dental.

•  Infecções bacterianas, fúngicas ou virais na 
cavidade bucal.

•  Afecções radiculares e periradiculares.
•  Doenças benignas das glândulas salivares.

               Procurar um cirurgião 
bucomaxilofacial o mais 
rápido possível.


