PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA PRÉVIA E FINAL
80020450

Aplicação de laser de baixa potência (por sessão)

87000164

Sedação Consciente com Óxido Nitroso e Oxigênio

84000112
84000031

Aplicação tópica de flúor (verniz – 4 hemiarcadas)
Aplicação de cariostático

84000074

Aplicação de selante (por elemento).

84000058

Aplicação de selante (técnica invasiva – por elemento)

84000201

Remineralização (fluorterapia, 4 hemiarcadas, por sessão, máximo de 4 sessões)

80040660

Adequação do meio bucal com ionômero de vidro/IRM – por hemiarcada

85100137

Restauração a ionômero de vidro (1 face)

80040690

Restauração preventiva (ionômero + selante)

83000062

Coroa de aço ou policarbonato

83000127

Pulpotomia (decíduo)

83000151
83000135

Tratamento endodôntico em decíduos
Restauração atraumática em dente decíduo

80040731

Exodontia de decíduos retido ou anquilosados

80040732

Exodontia de decíduos retido ou anquilosados com retalho

83000097

Mantenedor de espaço (fixo ou removível)

84000015

Protetor bucal resiliente (para prevenção do traumatismo dental por acidente)

82001707

Ulectomia ou Ulotomia

80040800

Restauração provisória (urgência)

85100099

Restauração de amálgama – 1 face

85100102

Restauração de amálgama – 2 faces

85100110

Restauração de amálgama – 3 faces

85100129

Restauração de amálgama – 4 faces

85400211

Núcleo de preenchimento em ionômero de vidro

80040860

Restauração resina fotopolimerizável classe I, V e VI

80040870

Restauração resina fotopolimerizável classe III

80040880

Restauração resina fotopolimerizável classe IV e II (apresentar radiografia interproximal na perícia Inicial)

85100064

Faceta em resina

86000144

Arco lingual de Nance

80040892

Plano inclinado

86000535

Placa lábio-ativa

80040894

Quadri-hélix ou Arco em W fixo

80040895

Expansor fixo tipo Haas

80040896

Placa de Hawley e aparelhos para pequenos movimentos

86000314

Grade palatina fixa

86000322

Grade palatina móvel

85100099

Restauração de amálgama – 1 face

85100102

Restauração de amálgama – 2 faces

85100110

Restauração de amálgama – 3 faces

85100129

Restauração de amálgama – 4 faces

80050960

Restauração resina fotopolimerizável classe I, V e VI

80050970

Restauração resina fotopolimerizável classe III

80050980

Restauração resina fotopolimerizável classe IV e II

80050990

Faceta em resina

85400211

Núcleo de preenchimento em ionômero de vidro

80051010
80051020

Núcleo de preenchimento em resina
Núcleo de preenchimento em amálgama

85400262

Ajuste oclusal por sessão (máximo de 2 sessões. Caso seja necessário maior nº, enviar para perícia Inicial/Final
justificativa por escrito)
Retentor intrarradicular (pré-fabricado)

85100021

Clareamento dental de uso caseiro (por arcada)

84000015

Protetor bucal resiliente (para prevenção do traumatismo dental por acidente)

85100234

Microabrasão do esmalte (por elemento)

84000201

85100080

Remineralização (fluorterapia) – 4 hemiarcadas, por sessão, máximo de 4 sessões
Adequação do meio bucal com ionômero de vidro ou cimentos à base de oxido de zinco e eugenol - por
hemiarcada
Restauração atraumática em dente permanente

85100137

Restauração a ionômero de vidro (1 face)

85200166

Tratamento endodôntico de Incisivo/Canino

85200140

Tratamento endodôntico de Pré-Molar

85200158

Tratamento endodôntico de Molar

85200115

Retratamento endodôntico de Incisivo/Canino

85200093

Retratamento endodôntico de Pré-Molar

85200107
82001650

Retratamento endodôntico de Molar
Tratamento de alveolite

85200123

Tratamento de perfuração

85200077

Remoção de Núcleo Intrarradicular (por elemento)

85200042

Pulpotomia

85200018

Clareamento ou Recromia (por elemento)

85200026

Preparo para núcleo intrarradicular

85200131

Tratamento de dentes com rizogênese incompleta por sessão

85100056

Troca de curativo, irrigação, aspiração e medicação intracanal (até dois para o mesmo dente)

85200050

Remoção de corpo estranho intracanal

85400505

Remoção de restaurações metálicas e coroas

82000786

Cirurgia para remoção de cisto

80062140

Urgência endodôntica (independente da sequência do tratamento)

85200069

Remoção de material obturador intracanal para retratamento endodôntico

80062280

Avaliação endodôntica com microscopia

80073010

Tratamento não cirúrgico da periodontite leve por hemiarcada. (Bolsas até 4mm)

80073030

Tratamento não cirúrgico da periodontite avançada por segmento. (Bolsas ≥ 5mm)

85300012

Dessensibilização dentária por segmento

85300020

85300055

Imobilização dentária com resina fotopolimerizável (3 dentes permanentes)
Ajuste oclusal por sessão (máximo de 2 sessões. Caso seja necessário maior nº, enviar para perícia Inicial/Final
justificativa por escrito)
Remoção de fatores de retenção

82000921

Gengivectomia – por segmento

82000336

Cirurgia retalho – por segmento

82001464

Sepultamento radicular – por raiz

80073150

Cunha distal

82000190

Extensão de vestíbulo – por segmento

82000689

Enxerto Pediculado – por elemento

82000662

Enxerto Livre – por elemento

82000344

Cirurgia Odontológica Com Aplicação De Aloenxertos
Enxerto Conjuntivo Epitelial – por elemento

85400025

80051170

85400025

82000646

82000883

Frenectomia ou Bridectomia

82001707

Ulotomia e ulectomia

82001073
82001685

Odonto-secção – por elemento
Tunelização

82000069

Amputação radicular sem obturação retrógrada – por raiz

82000050

Amputação radicular com obturação retrógrada –por raiz

82000212

Aumento de coroa clínica (apresentar radiografia interproximal na perícia Inicial/Final ).

80073290

Cirurgia periodontal com uso de barreira, enxerto de osso autógeno e materiais enxertantes– por segmento.

81000219

85400556

Tratamento de halitose.
Planejamento em prótese (modelos de estudo – par, montagem em articulador semi-ajustável) autorizado para
tratamento acima de 3 dentes.
Enceramento de diagnóstico por elemento
Ajuste Oclusal por sessão (máximo de 2 sessões. Caso seja necessário maior nº, enviar para perícia Inicial
justificativa por escrito).
Restauração metálica fundida.

85400513

Inlay e Onlay em sistema cerâmico Empress.

85400505

Remoção de restaurações metálicas e coroas.

85400220

Núcleo metálico fundido.

80084082

Núcleo cerâmico.

85400084

Coroa provisória.

85400092

Coroa provisória prensada em resina.

85400475

Reembasamento e repreparo de coroa provisória.

85400173

Coroa de jaqueta acrílica.

80084130

Coroa de jaqueta de cerâmica pura.

85400122

Coroa total livre de metal.

85400157

Coroa metalo-cerâmica.

80084150

Coroa de Venner.

85400149

Coroa total metálica

80084170

Coroa 3/4 ou 4/5

85400181

Facetas laminadas de porcelana

80084190

Prótese fixa por elemento, metalo-cerâmica

80084200

Prótese fixa por elemento, metalo-plástica

85400289

Prótese fixa adesiva direta

85400300

Prótese fixa adesiva indireta metalo-cerâmica, 3 elementos

85400319

Prótese fixa adesiva indireta metalo-plástica, 3 elementos

85400297

Prótese fixa adesiva indireta livre de metal, 3 elementos

85400386

Prótese parcial removível com grampos bilateral

85400378

Prótese parcial removível para encaixes

80084270

Encaixe fêmea ou macho por elemento

85400483
85400114

Reembasamento de prótese total ou parcial
Coroa total em cerômero

87000040

Coroa de acetato em dente permanente

87000059

Coroa de aço em dente permanente

87000067

Coroa de policarbonato em dente permanente

85400408

Prótese total

80084310

Prótese total caracterizada

85400416

Prótese total imediata

80084330

Casquete de moldagem

81000189
81000243
85400017

80084340

Ponto de solda

85400203

Guia cirúrgico para prótese imediata

80084360

Placa de mordida miorrelaxante rígida

85400530

Inlays e Onlays em cerômero

82000875

Exodontia de dente permanente

82000816

Exodontia + Retalho

82000859

Exodontia raiz residual

82001103

Punção aspirativa ou coleta de raspado em lesões bucais

82000239

Biópsia (de boca)

80095060

Biópsia intra-óssea

82001154

Sulcoplastia por segmento

82000387

Cirurgia para tórus mandibular unilateral

82000360

Cirurgia para tórus mandibular bilateral

82000182

Apicetomia unirradicular

82000174

Apicetomia unirradicular com obturação retrógrada

82000085

Apicetomia birradicular

82000077

Apicetomia birradicular com obturação retrógrada

82000166

Apicetomia trirradicular

82000158

Apicetomia trirradicular com obturação retrógrada

82001545

Correção de bridas musculares ou Frenectomia

82001286

Remoção de dentes inclusos ou impactados

30732123

Cirurgia de tumor intra-ósseo

80095200

Cirurgia de lesão cística (enucleação e marzupialização)

82001391

Remoção de corpo estranho no seio maxilar

80095280

Excisão de tumor glandular salivar

82000778

Retirada de calculo salivar

82000794

Excisão de mucocele

82001030
82000026

Drenagem de abcesso
Acompanhamento de tratamento/procedimento cirúrgico em odontologia

82000034

Alveoloplastia

82000352

Cirurgia para exostose maxilar

82000468

Controle de hemorragia com aplicação de agente hemostático em região buco-maxilo-facial

82000484

Controle de hemorragia sem aplicação de agente hemostático em região buco-maxilo-facial

82000948

Gengivoplastia

82001022

Incisão e Drenagem extra-oral de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região buco-maxilo-facial

82001197

Redução simples de luxação de Articulação Têmporo-mandibular (ATM)

82001219

Reeducação e/ou reabilitação de distúrbio buco-maxilo-facial

82001235

Reeducação e/ou reabilitação de sequela em traumatismo buco-maxilo-facial

82001308

Remoção de dreno extra-oral

82001316

Remoção de dreno intra-oral

82001375

Remoção de tamponamento nasal

82001499

Sutura de ferida em região buco-maxilo-facial

82001510

Tratamento cirúrgico das fístulas buco nasal

82001529

Tratamento cirúrgico das fístulas buco sinusal

82001553

Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos moles na região buco-maxilo-facial

82001642

Tratamento conservador de luxação da articulação têmporo-mandibular - ATM

82001170

Redução cruenta de fratura alvéolo dentária

82001189

Redução incruenta de fratura alvéolo dentária

82001707

Ulotomia e ulectomia

82001502

Laço de dente incluso para ortodontia

82001251

Reimplante de dente

82001367

Cirurgia de osteoma e odontoma

80095980

Excisão de papiloma ou lesão pediculada

82000964
82001685

Mini-implante (por elemento)
Tunelização

82001766

Placa de contenção cirúrgica

80095991

Mini-placa

82001430

Cirurgia para remoção de mini-placa

80095993

Cirurgia para remoção de implante

80117010

Cirurgia de disjunção maxilar

80117020

Cirurgia de osteotomia e osteoplatia da mandíbula (micrognatismo, prognatimo e laterognatismo)

80117030

Cirurgia de osteotomia e osteoplatia da maxila

80117040

Cirurgia de osteotomia e osteoplatia do mento

30209021

Cirurgia de osteotomia e osteoplatia da mandíbula, maxila e mento

30208017

Cirurgia de artroplastia da ATM

82000980

1ª. Fase – Cirurgia para instalação do implante – por elemento

82001138

2ª. Fase – Cirurgia para colocação do cicatrizador – por elemento

80128030

Regeneração óssea guiada (por segmento).

80128050

Levantamento de seio maxilar com enxerto ósseo (por seio).

80128060

Enxerto ósseo em bloco (por segmento)

80128080

Cirurgia para remoção de implante.

85500038

Prótese sobre implante em metalo-cerâmica – por elemento

85500011

Coroa provisória sobre o implante – por elemento.

80128120

Elemento suspenso (pôntico) de prótese sobre implantes em metalocerâmica – por elemento.

80128130

Elemento suspenso (pôntico) de prótese sobre implantes em resina acrílica – por elemento.

85500062

Guia cirúrgico para implante – por arcada.

80128150

Overdenture sobre Implantes – Arcada superior.

80128160

Overdenture sobre Implantes – Arcada inferior.

80128170

Substituição de O’Ring/Barra ou parafuso – por elemento.

80128180

Prótese sobre implantes do tipo Protocolo - Arcada superior. Mínimo de seis implantes.

85500160

Prótese sobre implantes do tipo Protocolo - Arcada inferior - Mínimo de quatro implantes.

80128200

Remoção e manutenção de prótese sobre implante tipo protocolo.

80128210

Reacrilização de prótese tipo Protocolo.

80128220

Reacrilização por elemento.

80139020

Tratamento de DTM.

80139030

Manutenção do tratamento de DTM.

40601013

Procedimento diagnóstico peroperatório sem deslocamento do patologista.

40601030

Procedimento diagnóstico peroperatório com deslocamento do patologista.

81000138

Procedimento diagnóstico em biópsia simples "imprint" e "cell block".

40601323

Procedimento diagnóstico citopatológico em meio líquido.

40601129

Procedimento diagnóstico citopatológico oncótico de líquidos e raspados de lesões bucais.

80141050

Procedimento diagnóstico em revisão de lâminas ou cortes histológicos seriados.

80141060
81000154

Procedimento diagnóstico em painel de imunoistoquímica (duas a cinco reações).
Diagnóstico anatomopatológico em peça cirúrgica na região buco-maxilo-facial

81000197

Diagnóstico e tratamento de estomatite herpética

81000200

Diagnóstico e tratamento de estomatite por candidose

81000235

Diagnóstico e tratamento de xerostomia

81000260

Diagnóstico por meio de procedimentos laboratoriais

80141070

Cultura para bactérias anaeróbicas.

80141080

Antibiograma (teste de sensibilidade e antibióticos e quimioterápicos), r bactéria - não automatizado.

81000170

Punção aspirativa ou coleta de raspado em lesões bucais.

82000239

Biópsia.

80141110

Biópsia intra-óssea.

