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APRESENTAÇÃO 
 
 

Em janeiro de 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento “Diretrizes da 

Política Nacional de Saúde Bucal” (BRASIL, 2004), a partir dos resultados do Levantamento 

de Condições de Saúde Bucal da População Brasileira - SB Brasil1 de 2003 que embasou do 

ponto de vista epidemiológico a elaboração destas diretrizes, a fim de subsidiar ações para 

o fortalecimento da gestão dos serviços públicos em saúde bucal nas diferentes esferas de 

governo. Estas diretrizes apontam para uma reorganização da atenção em saúde bucal em 

todos os níveis de atenção e para o desenvolvimento de ações intersetoriais, tendo o 

conceito do cuidado como eixo de reorientação do modelo, respondendo a uma concepção 

de saúde não centrada somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção 

da boa qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco, incorporando 

ações programáticas de uma forma mais abrangente. Para o Ministério da Saúde a Política 

Nacional propõe um modelo que dê conta da universalidade, integralidade e equidade, 

princípios tão caros a quem lutou pela implantação do SUS no Brasil. 

Por muito tempo se praticou os sistemas fragmentados de atenção à saúde 

sendo estes organizados através de um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados e 

incomunicados. Para mudar esta realidade surge a proposta do atendimento através dos 

modelos de rede de atenção em saúde (BRASIL, 2010), e em saúde bucal a Rede de Atenção 

em Saúde Bucal (RASB). O atendimento em rede propõe garantir a mudança do paradigma 

entre o modelo cirúrgico-restaurador para um modelo que atue na promoção de saúde, 

favorecendo o acolhimento universal, garantindo o acesso, e fortalecendo as unidades de 

saúde com cuidado integral às pessoas (MENDES, 2011). 

O conceito de integralidade remete, portanto, obrigatoriamente, ao de 

integração de serviços por meio de redes assistenciais, reconhecendo a interdependência 

dos atores e organizações, em face da constatação de que nenhuma delas dispõe da 

                                                           
1 O SB Brasil – Pesquisa Nacional de Saúde Bucal realizado no período de 1999 a 2003 teve o 
objetivo de traçar o perfil de saúde bucal no Brasil, a fim de subsidiar o planejamento-avaliação de 
ações nessa área nos diferentes níveis de gestão do Sistema Único de Saúde. 
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totalidade dos recursos e competências necessários para a solução dos problemas de saúde 

de uma população. Torna-se, portanto, indispensável desenvolver mecanismos de 

cooperação e coordenação próprios de uma gestão eficiente e responsável dos recursos 

coletivos, a qual responda às necessidades de saúde individuais em âmbitos local e regional 

(HARTZ; CONTANDRIOPOULOS, 2004). Martins, Artmann e Rivera (2012), referenciando 

ao teórico de linguagem Habermas, afirmam que a constituição dos novos arranjos 

institucionais busca a maximização dos recursos disponíveis e a integração de 

competências e de conhecimentos entre os atores e as organizações, contribuindo para 

a criação de confiança entre eles. 

Sendo assim, objetivando fortalecer o processo de regionalização, através dos 

mecanismos de referência e contra-referência, o apoio matricial e a educação permanente 

em saúde como instrumentos para assegurar o acesso e a integralidade do atendimento, o 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Toledo (sede), sendo este 

referência no atendimento odontológico especializado no âmbito do SUS, para os 18 

municípios da Região Oeste do Paraná, e ponto de atenção secundária na Rede de Atenção 

em Saúde Bucal (RASB), busca superar a fragmentação das ações e a descontinuidade da 

atenção à saúde, construindo um Protocolo de Regulação em Saúde Bucal, com o intuito de 

consolidar uma rede de atenção eficiente e eficaz.  

Este parte da iniciativa da equipe do Centro de Especialidades Odontológicas, 

considerando que a avaliação dos arranjos organizacionais garante a integração dos 

serviços em redes assistenciais , incluindo aspectos como: a organização dos serviços 

com definição do perfil assistencial das unidades, estabelecendo a função de cada uma 

na rede, incluindo o grau de capacidade de resolução de cada nível/componente da linha 

de atenção, e a adoção do protocolo; a instituição de mecanismos efetivos de regulação; 

e a análise das relações estabelecidas entre as diversas unidades do território e o grau 

de institucionalização das referências. 

Este protocolo tem como objetivos: orientar o acesso ao nível de complexidade 

do procedimento; definir o nível de prioridade das afecções odontológicas;  sistematizar 

o encaminhamento em função da necessidade de tratamento e o tempo em que este 
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deve ser realizado, reduzindo danos funcionais através da redução do tempo de espera; 

buscar o aumento na eficácia e diminuição de custos em todos os níveis de atenção; 

qualificar a assistência, através do matriciamento da atenção básica, qualificação do 

cuidado, da equipe, e dos profissionais envolvidos; e garantir a continuidade do cuidado 

ao usuário até o final do tratamento. 

Tal processo iniciou-se no momento da revisão do Protocolo Integrado de 

Especialidades Odontológicas, implantado desde o ano de 2009, e cronologicamente o 

processo se deu da seguinte forma: 

 

JUNHO/2017 Revisão do Protocolo Integrado de Especialidades Odontológicas (Versão 2009). 

AGOSTO/2017 Primeira apresentação do Protocolo de Regulação em Saúde Bucal, à equipe do 

CEO. 

OUTUBRO/2017 Validação do Protocolo de Regulação em Saúde Bucal pela equipe do CEO. 

NOVEMBRO/2017 Indicação de uma Câmara Técnica com cirurgiões-dentistas da Atenção Primária 

para avaliação do Protocolo de Regulação em Saúde Bucal. 

DEZEMBRO/2017 Primeira e Segunda apresentação do Protocolo de Regulação em Saúde Bucal, à 

Câmara Técnica. 

MARÇO/2018 Validação do Protocolo de Regulação em Saúde Bucal pela Câmara Técnica. 

MAIO/2018 Apresentação e validação do Protocolo de Regulação em Saúde Bucal pelas 

equipes da Atenção Primária dos 18 municípios 

OUTUBRO/2018 Apreciação e deliberação pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB)  

NOVEMBRO/2018 Início da implantação do Protocolo de Regulação em Saúde Bucal  

 
Assim, apresentamos o Protocolo de Regulação em Saúde Bucal, para os serviços 

de saúde bucal na 20ª Regional de Saúde do Paraná, mais amplo e completo para este 

ano de 2018.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná – CISCOPAR, foi 

fundado em 17 de Agosto de 1993 no município de Toledo - PR, com o objetivo de 

atender as consultas nas diversas especialidades da demanda gerada pelos 18 

municípios integrantes da 20ª Regional de Saúde do Estado do Paraná: Assis 

Chateaubriand, Diamante D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Guaíra, Marechal Cândido 

Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Pato 

Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, 

Terra Roxa, Toledo e Tupãssi.  

O CEO – Centro de Especialidades Odontológicas teve sua instalação aprovado 

em 2005 iniciando suas atividades em julho de 2006, sendo que em 2013 aderiu ao 

PMAQ. Com a implantação do CEO, a população tem acesso aos serviços de média 

complexidade em Odontologia oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) nas 

seguintes especialidades: I - cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; I.I - 

diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal; II - 

periodontia especializada; III - endodontia; IV - atendimento a portadores de 

necessidades especiais; e V - prótese dentária total e parcial removível. Agregado ao 

CEO encontra-se instalado através da Portaria n.º 2.937 de 20 de novembro de 2006 o 

Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) que confecciona próteses totais (PT) 

e próteses parciais removíveis (PPR) aos pacientes de forma gratuita pelo SUS.  

Os Protocolos de Encaminhamento têm por objetivo responder a duas 

questões principais ao dentista especialista e orientar os profissionais que atuam na 

Atenção Primária. 

As duas questões-chave são: 

1. O paciente tem indicação clínica para ser encaminhado ao serviço 

especializado? 
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2. Quais são os pacientes com condições clínicas ou motivos de encaminhamento 

que devem ter prioridade de acesso? 

 

Para responder à primeira pergunta, é fundamental que a gestão em parceria 

com os pontos de atenção envolvidos, estabeleçam quais são, dentro de cada 

especialidade ou de cada motivo de encaminhamento, os pacientes que precisam ser 

avaliados pelo serviço especializado e aqueles que não têm necessidade de 

atendimento em outro nível de atenção e podem ser manejados na Atenção 

Primária (APS). Algumas condições clínicas são do campo de atuação de mais de 

uma especialidade.  Nesses casos deve-se conhecer as características dos serviços de 

referência e, na medida do possível, redirecionar os encaminhamentos para as 

especialidades com maior resolutividade. Aí, por suposto, desde que atendido o 

princípio de responsabilização clínica, economia de escala e resolutividade do serviço 

de referência diante do problema encaminhado e, num plano posterior, o conforto 

de deslocamento do paciente. 

A identificação de encaminhamentos fora do protocolo ou imprecisos (com 

definição duvidosa) deve ser acompanhada, quando possível, de atividades de apoio.   

Nesses casos, identificamos um momento oportuno para o aprendizado e auxílio dos 

profissionais.   A recusa do encaminhamento equivocado, aliada à discussão do caso 

clínico em questão, pode ser ótimo instrumento de desenvolvimento profissional 

contínuo.  Isso porque tal recusa é centrada na observação de uma necessidade 

concreta de aprendizado do cirurgião-dentista da Atenção Primária, com potencial 

de aumentar sua resolutividade no caso discutido e em questões futuras 

semelhantes. 

Em resposta à segunda pergunta vem a proposta de atenção de acordo com a 

Estratificação de Risco. O processo de estratificação da população é central nos 

modelos de atenção à saúde que permite identificar pessoas e grupos com necessidades 

de saúde semelhantes que devem ser atendidos por tecnologias e recursos específicos, 
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segundo uma estratificação de risco. Sua lógica se apoia num manejo diferenciado, pela 

APS, de pessoas e de grupos que apresentam riscos similares. O objetivo da estratificação 

de risco é o de permitir a priorização do atendimento aos que tem maior risco e atividade 

de doença e definir o planejamento terapêutico de cada usuário. 

A determinação de fatores de risco para as doenças bucais, principalmente a 

doença cárie e a doença periodontal, tem merecido um grande número de estudos, 

visando estabelecer critérios para o diagnóstico precoce e o pronto atendimento e 

principalmente para o monitoramento dos pacientes ao longo do tempo. 

Fortes evidências têm mostrado a relação de alguns fatores de risco ao 

desenvolvimento de doenças bucais. Alguns desses fatores de risco em relação à doença 

cárie associados aos fatores biológicos, os fatores de autocuidado devem ser bastante 

considerados na composição da estratificação de risco da população. 

A estratificação de risco deve ser sempre considerada, devendo ser realizada 

rotineiramente pelos profissionais dos serviços, documentada na ficha do paciente e 

utilizada como fator de influência sobre o plano de tratamento bem como de 

encaminhamento aos demais níveis de atenção. 
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2. COMPETÊNCIAS DOS NÍVEIS DE ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL 
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3. FLUXOGRAMAS DE ENCAMINHAMENTO  

Imagem 01: Referência da Atenção Primária à Atenção Secundária (Centro de 

Especialidades Odontológicas), e contra-referência. 

 
 

 
 
 
 

Imagem 02: Referência da Atenção Primária à Atenção Secundária (Centro de 

Especialidades Odontológicas) e Atenção Terciária (Hospital), e contra-referência: 
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4. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 

O processo de estratificação da população é central nos modelos de atenção à 

saúde porque permite identificar pessoas e grupos com necessidades de saúde 

semelhantes que devem ser atendidos por tecnologias e recursos específicos, segundo 

uma estratificação de risco. Sua lógica se apoia num manejo diferenciado, pela APS, 

de pessoas e de grupos que apresentam riscos similares. 

A estratificação de risco da população, em vez de ter uma atenção única para 

todas as pessoas usuárias, diferencia-as por risco e define nas diretrizes clínicas os 

tipos de atenção a cada grupo populacional. Desta forma, os portadores de condições 

crônicas de menores riscos têm sua condição centrada em tecnologias de autocuidado 

apoiado e com foco na APS, enquanto que os portadores de condições de médio e alto 

risco têm uma presença mais significativa de atenção profissional, com uma 

concentração maior de cuidados pela equipe de saúde e com a coparticipação da APS 

e, nos casos de alto risco, a atenção especializada. 

Quando uma população não é estratificada por riscos, pode-se subofertar cuidados 

necessários a portadores de maiores riscos e/ou sobreofertar cuidados desnecessários a 

portadores de condições de menores riscos produzindo, por consequência uma atenção 

inefetiva e ineficiente. 

A estratificação de risco deve ser realizada pelo cirurgião-dentista, sempre na 

primeira consulta individual agendada. O profissional deve levar em consideração os 

fatores determinantes de risco, não só biológicos e odontológicos, mas também o de 

autocuidado, e para crianças de 0 a 5 anos acrescenta-se os critérios específicos desta 

faixa etária. A determinação do risco individual deve ser anotada no prontuário do 

usuário, servindo de base para o plano de tratamento e posterior monitoramento da 

saúde bucal dele. Este é um processo dinâmico, o usuário que retorna no seu 

monitoramento anual, semestral ou trimestral deve ser estratificado novamente. Da 

mesma forma, quando o usuário retorna da interconsulta do CEO, deve ser reestratificado 
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pela equipe da APS. As ações de educação em saúde executadas periodicamente pela 

equipe da APS devem surtir efeito positivo, diminuindo o estrato de risco dos usuários. 

O conceito de risco tem sido bastante enfatizado na literatura odontológica, com 

fortes evidências científicas e clínicas de sua utilização na prática clínica individual e na 

Saúde Coletiva. A determinação de fatores de risco para as doenças bucais, 

principalmente a doença cárie e a doença periodontal, tem merecido um grande número 

de estudos, visando estabelecer critérios para o diagnóstico precoce e o pronto 

atendimento e principalmente para o monitoramento dos pacientes ao longo do tempo. 

Fortes evidências têm mostrado a relação de alguns fatores de risco ao 

desenvolvimento de doenças bucais. Alguns desses fatores de risco, em relação à doença 

cárie, como a experiência passada e presente de lesões cariosas, a frequência do consumo 

de açúcar, a presença de biofilme, a atividade de doença, a exposição ao flúor e qualidade 

da saliva (fluxo salivar e capacidade tampão) têm papel importante neste processo. 

Na estratificação, os pacientes serão considerados como de Baixo, Médio e Alto 

Risco, utilizando critérios e escores cuja somatória definirá o risco seu individual. 

 

PACIENTE DE BAIXO RISCO: São considerados pacientes de baixo risco aqueles 

sem atividade de doenças e sem problemas estéticos e funcionais que necessitam de 

um monitoramento de sua saúde bucal.  

O paciente considerado de baixo risco terá em média duas consultas para a 

consecução do seu plano de tratamento e uma consulta anual para o seu 

monitoramento. 

 

PACIENTE DE RISCO MÉDIO: São considerados pacientes de risco médio 

aqueles com atividade de doença presente e/ou com sequelas de doença cárie e da 

doença periodontal, podendo ou não ter necessidade de prótese dentária, que 
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necessitam de atenção clínica e acompanhamento ao longo do tempo, classificados 

em: 

A)   Paciente com doença ativa, apresentando: 

− cárie ativa caracterizada por lesão branca de aspecto opaco e rugoso e presença 

de cavidades com dentina amolecida; 

− gengiva com sangramento evidenciando processo inflamatório gengival; 

− presença de cálculo supragengival; 

− dentes com cavidades que necessitam de tratamento restaurador. 

 

B)   Paciente com sequelas de doença, apresentando: 

− dentes com cavidades que necessitam de tratamento restaurador complexo; 

− dentes com cavidades que necessitam de tratamento endodôntico; 

− limitações funcionais e estéticas, prejudicando o relacionamento social e 

dificuldades de mastigação, deglutição e fala; 

− presença de cálculo subgengival; 

− necessidade de próteses. 

O atendimento ao paciente de médio risco terá 3 a 5 consultas para realização 

do seu tratamento e monitoramento deverá ser semestral. 

 

PACIENTE DE ALTO RISCO: O atendimento ao paciente de alto risco pouco 

difere daquele oferecido ao paciente de médio risco. A diferença está no número de 

consultas necessárias para a consecução do plano de tratamento (em média 6 

consultas) e a frequência do monitoramento.  
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5. CRITÉRIOS PARA REFERÊNCIA AO CEO 

A Atenção Primária (APS) é a porta de entrada da rede e ordena o cuidado nos 

outros níveis de atenção, portanto deve-se encaminhar ao CEO preferencialmente 

pacientes em tratamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), ou nas Unidades 

Básicas da Estratégia de Saúde da Família (ESF). A porta de entrada para atendimento 

do CEO é sempre a UBS. 

O usuário deve ser encaminhado com eliminação da dor e com ações realizadas 

para controle da infecção bucal. Dentre estas destacamos: 

− instruções de higiene oral; 

− profilaxia e controle da placa com raspagem supragengival; 

− adequação do meio bucal com remoção dos fatores retentivos de placa, terapia 

periodontal básica e remoção dos focos de infecção; 

− remoção de restos radiculares; 

− selamento provisório das cavidades de cárie, preconizando a técnica do ART 

(Tratamento Restaurador Atraumático). 

Os pacientes com evoluções patológicas que necessitam de biópsia deverão ser 

encaminhados com urgência e prioridade. Não seguirão os critérios acima mencionados, 

assim como os que apresentam limitações físicas para o controle de placa bacteriana. 

Pacientes com estado de saúde geral que comprometa o tratamento 

odontológico devem primeiramente ser estabilizados na APS para posterior 

encaminhamento. 

A Unidade Básica de Saúde deve encaminhar o paciente com a Ficha para 

Encaminhamento Odontológico (anexo I) devidamente preenchida com as seguintes 

informações: 

− Identificação da UBS de origem e telefone; 

− Identificação do cirurgião-dentista da UBS de origem (carimbo e assinatura); 
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− Identificação do paciente (anamnese completa); 

− Solicitação do serviço com os campos devidamente preenchidos (se houve 

intervenção no dente solicitado descrever um breve relatório do procedimento 

realizado), acompanhados ou não de exames complementares e radiografias; 

− Devem vir acompanhadas da Guia de Agendamento do sistema de acordo com 

a Normativa n. 1480/2016 de 18 de outubro de 2016 (anexo II), devidamente 

assinada e carimbada pelo agendador. 

 

A UBS deve esclarecer que após o término do tratamento, o paciente será 

encaminhado para a unidade de saúde de origem para conclusão do tratamento e 

manutenção, com o formulário de contra-referência devidamente preenchido pelo 

CEO, onde conste a identificação do profissional, diagnóstico, tratamento realizado e 

orientação de acompanhamento pela equipe da UBS. 

No ato do encaminhamento, o município estará ciente do término de suas 

possibilidades de tratamento, e que o profissional do CEO é responsável pela 

prescrição dos procedimentos e pelos tratamentos executados. Deve-se verificar com 

o paciente o seu real interesse em manter o seu dente antes do seu 

encaminhamento. 

O agendamento deve ser realizado respeitando os critérios e cotas de cada 

município. Marcar horário prévio ou orientar o paciente para tal, antes de 

encaminhar o paciente ao serviço de especialidade. 

Esclarecer ao paciente a importância de cumprir a hora marcada ao serviço de 

especialidade, e orientar o motorista responsável pelo deslocamento para respeitar o 

horário do agendamento e quanto ao tempo de espera para o atendimento. Nos casos 

de falta do paciente às consultas no Centro de Especialidades sem comprovação, este 

deve remarcar a consulta no setor de agendamento do seu município. 
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Os casos de urgência devem ser solucionados das Unidades Básicas ou no 

Pronto-Atendimento, ou referenciados diretamente à Atenção Terciária. 

 

IMPORTANTE 

• Os pacientes sem as fichas de encaminhamento e guias de agendamento 

devidamente preenchidas, assinadas e autorizadas não serão atendidos. 

• O CEO-CISCOPAR irá agendar o retorno do paciente até o fim do 

tratamento, com exceção dos pacientes com faltas sem justificativas. 
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6. ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

Com a implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a 

população tem acesso aos serviços de média complexidade em Odontologia 

oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sendo este tratamento uma 

continuidade do trabalho realizado pela rede de atenção básica e no caso dos 

municípios que estão na Estratégia Saúde da Família, pelas equipes de saúde bucal. 

O CEO de Toledo oferece as seguintes especialidades: 

I. prótese dentária total e parcial removível; 

II. endodontia; 

III. periodontia especializada; 

IV. cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; 

a. diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal; e 

V. atendimento a pessoas com deficiência (portadores de necessidades especiais). 

VI. odontopediatria. 

6.1 PRIMEIRA CONSULTA 

O procedimento de primeira consulta especializada pode ser realizado por 

qualquer profissional em qualquer especialidade. Deve ser realizada 

preferencialmente na primeira avaliação do usuário, sendo uma consulta a cada 06 

meses por profissional/especialidade. O procedimento de consulta de 

condicionamento deve ser aplicado nas especialidades de Odontopediatria e 

Atendimento à pessoa com deficiência (pacientes portadores de necessidades 

especiais). 

PROCEDIMENTOS BÁSICOS 
03.01.01.004-8 92369 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA (nível superior exceto médico) 

90.03.13.117-0 92035 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA (PACIENTE ESPECIAL) 

90.03.01.003-0 92416 CONSULTA DE CONDICIONAMENTO (MÁXIMO DE 03 CONSULTAS NO PERÍODO DE 06 MESES) 
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6.2 PRÓTESE DENTÁRIA 

A UBS deve encaminhar o usuário: 

• Desdentado parcial e desdentado total; 

Os usuários desdentados parciais em um ou ambos os arcos deverão ser 

encaminhados ao serviço especializado sem presença de restos radiculares, dentes 

inclusos ou lesões que contra-indiquem a reabilitação ou necessitem de indicação 

prioritária. 

O CEO irá realizar: 

• Planejamento e confecção de prótese parcial removível maxilar e 

mandibular; 

• Planejamento e confecção prótese total maxilar e mandibular; 

• Planejamento e confecção de placas oclusais. 

PROCEDIMENTOS DE PRÓTESE DENTÁRIA 
03.07.04.007-0 1410 MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA 

03.07.04.008-9 4976 REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA  

07.01.07.007-2 7660 PLACA OCLUSAL  

90.03.12.116-0 91438 MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA (PACIENTE 
ESPECIAL)  

90.30.12.064-0 90433 REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA (PACIENTE ESPECIAL) 

90.03.13.113-0 91471 MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA (PACIENTE 
ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.064-0 90507 REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA (PACIENTE ESPECIAL C/ 
NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

 

A PROSERVAÇÃO imediata da prótese deve ser feita até que a prótese esteja 

adaptada e sem causar máculas. Posteriormente, a proservação deve ser feita 

preferencialmente na Atenção Básica com retornos semestrais para verificar a 

presença de lesões, falta de retenção, desadaptação da base, desgastes oclusais e 

indicação de substituição. 

As peças protéticas têm garantia de 12 meses, desde que comprovadas falhas 

técnicas em sua execução por parte do profissional cirurgião-dentista, descartadas 
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falhas ocasionadas por mau uso por parte do usuário. Priorizadas tentativas de 

reembasamento e consertos prévios á solicitação de realização de nova peça 

protética. 

  

6.3 ENDODONTIA 

O Centro de Especialidades Odontológicas irá atender dentes permanentes 

mono, bi ou multirradiculares. 

Não serão realizados retratamentos endodônticos, exceto em casos onde haja 

a comprovação de que esta necessidade se deu por falha profissional que o realizou 

no CEO, ficando este cirurgião-dentista responsável por seu retratamento. 

 

Critérios para encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde: 

• Encaminhar preferencialmente dentes permanentes; 

• Encaminhar com radiografia periapical inicial; 

• Preparo prévio do dente a ser tratado (remoção do tecido cariado, 

penetração desinfetante, curativo de demora e restauração provisória) e verificar: 

o Se a coroa clínica será restaurável após tratamento endodôntico; 

o Condições de receber isolamento absoluto; caso necessário, 

encaminhar previamente para o serviço de Periodontia para aumento 

de coroa;  

o Se o dente irá necessitar de uma prótese (orientar o paciente quanto ao 

seu custo posterior), não disponibilizado no CEO e UBS (serviço particular); 

• Estabelecer diagnóstico diferencial entre dor de origem endodôntica ou 

periodontal antes de encaminhá-lo ao serviço especializado; 
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• Dente com evidência clínica de abscesso com tumefação facial e/ou dor, 

realizar a devida intervenção e medicação antiinfecciosa com o intuito de aliviar os 

sintomas do paciente antes de encaminhá-lo ao serviço especializado; 

• Esclarecer que é de responsabilidade da UBS, a restauração do elemento 

pós- endodontia, e manutenção de selamentos provisórios. Somente e apenas através 

de solicitação do cirurgião-dentista da Unidade Básica de Saúde e autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde de origem do paciente poderá ser realizado o 

procedimento restaurador pelo profissional do CEO; 

• As emergências (com dores agudas) pós-tratamento endodôntico 

devem ser encaminhados ao serviço que realizou o tratamento, para que o 

especialista avalie a condição do processo instalado; 

• Não existe a obrigatoriedade dos pacientes encaminhados, 

apresentarem tratamento odontológico concluído, porém, o paciente deve 

apresentar-se com adequação do meio, terapia periodontal básica realizada, inclusive 

com orientações de higiene bucal; 

• Analisar com critério a articulação ou importância de sua presença na 

cavidade bucal, em casos de terceiros molares antes de encaminhar para o serviço; 

 

Não encaminhar dentes com: 

• O periodonto severamente agravado (com grande perda de 

estrutura de sustentação e alto grau de mobilidade horizontal e vertical);  

• Envolvimento de furca ou coroa destruída abaixo do nível ósseo é 

contra-indicado para o serviço. 
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IMPORTANTE 

Antes de encaminhar o paciente para o especialista verificar o potencial de 

reversão do processo patológico realizando: 

• Proteção pulpar indireta ou direta; 

• Aguardar por um período para verificar a reação pulpar, realizando testes de 

vitalidade. 
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PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA 

03.07.02.002-9 1415 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO 

03.07.02.001-0 1414 ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE) 

03.07.02.003-7 6240 OBTURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 

03.07.02.006-1 1416 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR 

03.07.02.004-5 1417 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR 

03.07.02.005-3 1418 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE COM TRÊS OU MAIS RAÍZES 

03.07.02.011-8 1419 SELAMENTO DE PERFURAÇÃO RADICULAR 

01.01.02.009-0 6016 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 

03.07.02.007-0 1405 PULPOTOMIA DENTARIA 

03.07.01.002-3 1411 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 

03.07.01.003-1 1408 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR 

03.07.01.004-0 1407 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 

02.04.01.018-7 733 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)  

90.03.12.078-0 91119 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.090-0 91412 ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.091-0 91413 OBTURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.092-0 91414 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.093-0 91415 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.094-0 91416 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE COM TRÊS OU MAIS RAÍZES (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.095-0 91417 SELAMENTO DE PERFURAÇÃO RADICULAR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.083-0 91405 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.011-0  90380 PULPOTOMIA DENTARIA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.086-0 91408 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.087-0 91409 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.088-0 91410 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.067-0 90436  RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.13.078-0 91124 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE 
DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.03.13.089-0 91447 ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.090-0 91448 OBTURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.091-0 91449 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.092-0 91450 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.093-0 91451 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE COM TRÊS OU MAIS RAÍZES (PACIENTE ESPECIAL C/ 
NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.094-0 91452 SELAMENTO DE PERFURAÇÃO RADICULAR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA) 

90.03.13.082-0 91440 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.30.13.011-0  90454 PULPOTOMIA DENTARIA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.03.13.085-0 91443 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.086-0 91444 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.087-0 91445 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.30.13.067-0  90510 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 
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REGRAS TÉCNICAS DE FATURAMENTO: 

A)   Os procedimentos de OBTURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE serão faturados 

por conduto. Serão considerados dentes MONORRADICULARES: 11, 12, 13, 15, 

21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45; serão considerados dentes 

BIRRADICULARES: 14 e 24; MULTIRRADICULARES: 16, 17, 26, 27, 36, 37, 46 e 

47. Caso haja divergências anatômicas a comprovação destas deverá ser feita 

por meio de comprovação radiográfica dissociada. 

B)   Quando houver necessidade de se fazer o retratamento endodôntico, no qual 

haja a comprovação de que esta necessidade se deu por falha profissional, 

ficará o cirurgião-dentista que realizou esse procedimento responsável por seu 

retratamento; 

C)   Poderão ser faturadas ao cirurgião-dentista duas (02) RADIOGRAFIA PERI-

APICAL INTERPROXIMAL por elemento, correspondendo à radiografia inicial e 

final. 

D)   O procedimento CURATIVO DE DEMORA não poderá ser faturado juntamente 

com os procedimentos de OBTURAÇÃO EM DENTE. Este procedimento é 

utilizado quando não consegue obturar o dente em uma única sessão, nas 

sessões de desobstrução dos canais radiculares para retratamento 

endodôntico, tratamento de dentes com rizogênese incompleta, de dentes 

permanentes e decíduos. 

E)   O procedimento SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA não 

poderá ser faturado juntamente com os procedimentos de RESTAURAÇÃO EM 

DENTE. Entende-se por SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA o 

fechamento de cavidade, com o objetivo de redução da septicemia bucal ou de 

terapia expectante como etapa intermediária até que a restauração definitiva 

seja executada. Inclui-se nesta denominação os procedimentos conhecidos 

como adequação do meio bucal, controle da infecção intra bucal, controle 

epidemiológico da cárie e a restauração provisória, dentre outras. 
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F)   O procedimento de PULPOTOMIA consiste em remover a polpa coronária de 

dentes decíduos e/ou permanentes, portanto não devem ser faturados os 

procedimentos de OBTURAÇÃO EM DENTE, pois estes devem ser aplicados em 

caso de pulpectomia onde é realizada a remoção total da polpa dentária. 

G)   O procedimento ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) 

consiste na remoção total da polpa dentaria e teto da câmara pulpar com 

extirpação da polpa radicular e medicação, e destina-se ao acesso à câmara 

pulpar e canal (is) radicular (es). 

 

6.4 PERIODONTIA 

Critérios para encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde: 

É de responsabilidade da Atenção Básica a intervenção nos fatores 

modificadores da doença periodontal. 

A UBS deve encaminhar o paciente com: 

• Raspagem e polimento coronários realizados; 

• Respeitar a vontade do paciente e motivação para o tratamento e sua 

manutenção; 

• Orientações sobre higiene bucal e controle de placa; 

• Remoção de fatores retentivos de placa (adequação do meio bucal: 

selamento de cavidades de cárie; remoção de restos radiculares e dentes com 

acentuada mobilidade; e raspagem supragengival); 

• Deverão ser realizados os tratamentos de urgência como: tratamento 

de processo periodontal agudo, drenagem de abscessos, gengivite necrotizante 

aguda (GUNA), pericoronarite e prescrição terapêutica. 
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• Demais procedimentos cirúrgicos compatíveis com a capacidade 

instalada na clínica odontológica da UBS, como gengivectomia, aumento de coroa 

clínica entre outros procedimentos de baixa complexidade. 

• Encaminhar com radiografia inicial (preferencialmente RX Panorâmico) 

quando o paciente mesmo possuir doença periodontal avançada com bolsas 

profundas, e com escova dental individual; 

• Usar previamente medicação profilática para a realização de 

procedimentos cirúrgicos; 

 

Critérios de Exclusão: 

• Dentes com acentuada mobilidade vertical.  

• Dentes com severa destruição coronária (raízes residuais). 

Os pacientes encaminhados para o CEO deverão ter obtido na Atenção Básica 

explicações das causas da doença, bem como ter passado por sessões de motivação, 

sendo importante que se promova a apropriação destes conhecimentos. O usuário 

encaminhado deverá apresentar as seguintes situações: 

• Com relação ao dente: Remoção total do tecido cariado, selamento com 

material restaurador provisório e/ou definitivo; 

• Com relação à cavidade bucal: adequação do meio bucal com remoção 

dos focos infecciosos, raspagem supra e subgengival, remoção de excesso de 

restaurações entre outros que se façam necessários; 

• Com relação ao paciente: deve estar motivado e demonstrando 

capacidade em relação ao controle de placa. 
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O CEO irá realizar: 

• Tratamento periodontal em caso de emergência; 

• Enxerto gengival; 

• Tratamento não cirúrgico de periodontia avançada, curetagem 

subgengival por indivíduo; 

• Cirurgia periodontal – por sextante; 

• Cirurgia pré-protética e pré-endodôntica - aumento de coroa clínica, 

para restaurações e próteses (dentes que apresentem fraturas ou cárie subgengival, 

e casos de próteses anterior ou posterior, em que o paciente tenha condições de arcar 

com o custo da mesma); 

• Correção de bridas musculares - quando sua inserção dificultar a 

higienização e/ou causando recessão gengival; 

• Contenção de dentes por esplintagem - em caso de mobilidade 

severa dos dentes por doença periodontal avançada; 

• Cunha distal ou mesial - nos casos de bolsa com mais de 4 mm, onde se 

verifique hiperplasia gengival que impossibilite a higienização ou restauração 

adequada; 

• Gengivectomia e gengivoplastia - onde exista hiperplasia gengival, 

inclusive medicamentosa; 

• Restaurações a nível periodontal, quando se fizerem necessárias. 
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IMPORTANTE 

A UBS é responsável pela manutenção do tratamento periodontal. 

 

PROCEDIMENTOS DE PERIODONTIA 
03.07.03.003-2 4120 RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE) 

04.14.02.008-1 4117 ENXERTO GENGIVAL 

04.14.02.015-4 4118 GENGIVECTOMIA e/ou GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE)  

04.14.02.037-5 4116 TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE) 

03.07.03.002-4 10 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 
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03.07.03.005-9 48414 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 

03.07.01.003-1 1408 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR 

03.07.01.004-0 1407 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 

04.14.02.013-8 4111 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE 

04.14.01.001-9 23420 CONTENCAO DE DENTES POR SPLINTAGEM  

04.14.02.004-9 4127 CORRECAO DE BRIDAS MUSCULARES 

04.14.02.005-7 4128 CORRECAO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR 

90.30.12.030-0 90399 RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL) 

90.30.12.027-0 90396 ENXERTO GENGIVAL (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.028-0 90397 GENGIVECTOMIA e ou GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.089-0 91411 TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.084-0 91406 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.085-0 91407 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.087-0 91409 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.088-0 91410 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.020-0  90389 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.063-0  90432 CONTENCAO DE DENTES POR SPLINTAGEM (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.043-0  90412 CORRECAO DE BRIDAS MUSCULARES (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.044-0  90413 CORRECAO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR (PACIENTE ESPECIAL) 

90.30.13.031-0 90474 RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA)  

90.30.13.028-0 90471 ENXERTO GENGIVAL (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.029-0 90472 GENGIVECTOMIA E/OU GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.03.13.088-0 91446 TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.083-0 91441 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.084-0 91442 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ 
NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.086-0 91444 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.087-0 91445 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.30.13.020-0  90463 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.063-0 90506 CONTENCAO DE DENTES POR SPLINTAGEM (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA)  

90.30.13.043-0  90486 CORRECAO DE BRIDAS MUSCULARES (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.044-0 90487 CORRECAO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA)  

 
 

REGRAS TÉCNICAS DE FATURAMENTO: 

A)   Os procedimentos RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS e RASPAGEM 

ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS são procedimentos de atenção 

básica e devem ser realizados em diferentes sessões, no período mínimo de a 

cada 03 meses. Quando o procedimento de raspagem for realizado sub e 
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supragengivalmente na mesma sessão deve ser o faturado o procedimento 

RASPAGEM CORONO-RADICULAR. 

B)   O procedimento de RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE) consiste 

de um procedimento realizado na atenção especializada que tem por objetivo 

remoção de placa bacteriana, calculo dental através da raspagem, alisamento 

e polimento da superfície corono-radicular. Podendo ser realizada no período 

mínimo de a cada 06 meses. 

C)   Entende-se por GENGIVECTOMIA E/OU GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) – 

Aumento de coroa clínica, a correção cirúrgica da posição da gengiva dentária, 

com a reparação do espaço biológico com ou sem raspagem corono-radicular 

e/ou correção cirúrgica de excesso de tecido gengival (hiperplasia gengival) de 

origem idiopática ou medicamentosa com ou sem raspagem corono-radicular. 

D)   Entende-se por ENXERTO GENGIVAL o procedimento de remoção de tecido 

conjuntivo de mucosa bucal (geralmente palato) para enxertia em defeitos de 

perda gengival. 

E)   Entende-se por TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL a cirurgia periodontal 

envolvendo ato cirúrgico com anestesia local, corte/retalho, raspagem, 

correção de cristas ósseas, alisamento e polimento da superfície corono-

radicular, e tratamento de bolsas infra-ósseas. 

F)   Entende-se por CORREÇÃO DE BRIDAS MUSCULARES a incisão cirúrgica para 

correção do posicionamento da musculatura existente entre a mucosa da 

bochecha e a borda da gengiva, principalmente em áreas da arcada superior, 

seio maxilar e regiões anatômicas com bridas. Pode ser faturado associado a 

procedimento de EXTRAÇÃO DE DENTE PERMANENTE, quando da necessidade 

de deslocamento de retalho para sutura, com justificativa, e indicação protética 

posterior. 
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G)   Entende-se por CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR a 

correção e regularização de área chapeável para confecção de próteses 

dentárias. 

H)   Entende-se por ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO o 

procedimento cirúrgico periodontal objetivando eliminar problemas que 

afetam as furcas ou comprometem uma ou mais raízes sem que a exodontia 

esteja indicada. 

I)   Entende-se por CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM o procedimento 

que visa a imobilização de elementos dentais que apresentam alto grau de 

mobilidade, provocado por trauma ou doença periodontal avançada. 

 

6.5 CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL ORAL MENOR 
AMBULATORIAL    

6.6 DIAGNÓSTICO DE LESÕES BUCAIS 

Critérios para encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde: 

É de responsabilidade da Atenção Básica a realização de todos os 

procedimentos clínicos e cirúrgicos básicos.  

A UBS deve encaminhar o usuário com: 

• O guia de encaminhamento preenchido pelo CD, as necessidades de 

avaliação estomatológica deverão ser encaminhadas com formulários específicos 

onde conste o motivo de encaminhamento, dados clínicos e localização da 

enfermidade ou da lesão; 

• Encaminhar com radiografia inicial (Periapical ou preferencialmente RX 

Panorâmico); 

• Usar previamente medicação profilática; 
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• Deverá ter sido realizado minimamente ações para controle da infecção 

bucal, exceto situação de emergência, onde não haja estrutura para este atendimento 

na Unidade Básica de Saúde ou Pronto Atendimento. O usuário deverá ser 

encaminhado depois de realizados os procedimentos de adequação do meio bucal 

relacionados à presença de focos infecciosos cuja contaminação possa interferir 

durante a realização do procedimento cirúrgico especializado. 

 

O serviço de cirurgia bucomaxilofacial do CEO será também referência no 

diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, e irá 

realizar: 

• Extrações dentes terceiros molares retidos (com comprovação 

radiográfica); 

• Extrações dentes retidos e/ou anquilosados (com comprovação 

radiográfica); 

• Correção de bridas musculares, de irregularidades de rebordo alveolar, 

e de tuberosidade maxilar; 

• Curetagem periapical e apicectomias com ou sem obturação retrógrada;  

• Excisão de cálculos da glândula salivar e de fenômenos de retenção 

salivar; 

• Exodontias múltiplas; 

• Ulectomia, ulotomia e frenectomia; 

• Remoção cistos, lesões e corpos estranhos; 

• Marsupialização de lesões; 

• Biópsia de lesões bucais (Lesões brancas (leucoplasia, líquen plano, 

ceratose actínea); Lesões vermelhas (eritroplasias); Lesões ulceradas (decorrentes de 

próteses mal adaptadas, arestas dentais; Lesões malignas (carcinoma, tumores de 
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glândulas salivares, sarcomas, melanoma, nevos). Todas lesões que persistirem 

mais de 2-3 semanas acompanhadas de endurecimento ou sangramento (devem 

ser biopsiadas); 

• Tratamento de nevralgias faciais e tratamento emergencial para redução 

de fratura alvéolo-dentária a nível ambulatorial. 

 

IMPORTANTE 

Nos casos de ulcerações, remover o agente causal como: arestas de dentes, 

raízes residuais e prótese mal adaptada. Reavaliar o caso antes do encaminhamento 

para a especialidade. 

PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ORAL MENOR 
04.14.02.012-0 4110 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO 

04.14.02.013-8 4111 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE 

02.01.01.023-2 55 BIÓPSIA DE GLÂNDULA SALIVAR  

02.01.01.052-6 50 BIÓPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA 

02.01.01.034-8 77 BIÓPSIA DE OSSO DO CRÂNIO E DA FACE 

03.07.01.005-8 4154 TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS  

04.14.01.001-9 23420 CONTENCAO DE DENTES POR SPLINTAGEM  

04.04.02.048-8 23424 OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLODENTÁRIAS 

04.04.02.057-7 23433 REDUÇÃO DE FRATURA ALVÉOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSSÍNTESE 

04.04.02.061-5 23437 REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPOROMANDIBULAR 

04.04.02.062-3 23438 RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA/ DENTÁRIA 

04.04.02.067-4 23443 RECONSTRUCAO PARCIAL DO LÁBIO TRAUMATIZADO 

04.04.02.008-9 2489 EXCISÃO DE RÂNULA OU FENÔMENO DE RETENÇÃO SALIVAR 

04.14.02.010-3 4132 EXCISAO DE CALCULO DE GLANDULA SALIVAR  

04.14.01.036-1 24674 EXÉRESE DE CISTO ODONTOGÊNICO E NÃO-ODONTOGÊNICO 

04.14.01.038-8 24676 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA INTRA/ EXTRA-ORAL 

04.01.01.008-2 2235 FRENECTOMIA LINGUAL/LABIAL 

04.04.01.051-2 23372 SINUSOTOMIA TRANSMAXILAR 

04.04.02.003-8 2480 CORREÇÃO CIRÚRGICA DE FÍSTULA ORONASAL/ ORO-SINUSAL 

04.04.02.005-4 2477 DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS 

04.04.02.009-7 2475 EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA 

04.04.02.010-0 2476 EXCISÃO EM CUNHA DO LÁBIO 

04.14.02.026-0 4144 REMOCAO DE CORPO ESTRANHO DA REGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL  

04.14.02.002-2 4123 APICECTOMIA C/ OU S/ OBTURACAO RETROGRADA 

04.14.02.003-0 4124 APROFUNDAMENTO DE VESTIBULO ORAL (POR SEXTANTE) 

04.14.02.004-9 4127 CORRECAO DE BRIDAS MUSCULARES 

04.14.02.005-7 4128 CORRECAO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR 

04.14.02.006-5 4129 CORRECAO DE TUBEROSIDADE DO MAXILAR 
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04.14.02.007-3 4130 CURETAGEM PERIAPICAL  

04.14.02.009-0 4131 ENXERTO OSSEO DE AREA DOADORA INTRABUCAL  

04.14.02.014-6 4135 EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOPLASTIA POR SEXTANTE  

04.14.02.017-0 4136 GLOSSORRAFIA 

04.14.02.020-0 4138 MARSUPIALIZACAO DE CISTOS E PSEUDOCISTOS  

04.14.02.021-9 6244 ODONTOSECÇÃO/ RADILECTOMIA/ TUNELIZAÇÃO 

04.14.02.024-3 4142 REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO)  

04.14.02.027-8 4145 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)  

04.14.02.029-4 4146 REMOCAO DE TORUS E EXOSTOSES  

04.14.02.035-9 4114 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL 

04.14.02.038-3 4113 TRATAMENTO DE ALVEOLITE 

04.14.01.028-0 4102 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOMA, ODONTOMA / OUTROS TUMORES. 

04.14.02.040-5 4115 ULOTOMIA/ ULECTOMIA 

90.30.12.019-0 90388 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO (PACIENTE ESPECIAL) 

90.30.12.020-0  90389 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.071-0 90440 BIÓPSIA DE GLÂNDULA SALIVAR (PACIENTE ESPECIAL) 

90.03.12.096-0 91418 BIÓPSIA OSSO DO CRÂNIO E DA FACE (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.097-0 91419 BIÓPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.060-0 90429 TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.063-0  90432 CONTENCAO DE DENTES POR SPLINTAGEM (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.098-0 91420 OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLODENTÁRIAS (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.099-0 91421 REDUÇÃO DE FRATURA ALVÉOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSSÍNTESE (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.100-0 91422 REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPOROMANDIBULAR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.101-0 91423 RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA/ DENTÁRIA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.102-0 91424 RECONSTRUCAO PARCIAL DO LÁBIO TRAUMATIZADO (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.103-0 91425 EXCISÃO DE RÂNULA OU FENÔMENO DE RETENÇÃO SALIVAR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.048-0 90417 EXCISAO DE CALCULO DE GLANDULA SALIVAR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.104-0 91426 EXÉRESE DE CISTO ODONTOGÊNICO E NÃO-ODONTOGÊNICO (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.105-0 91427 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA INTRA/ EXTRA-ORAL (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.079-0 91120 FRENECTOMIA LINGUAL/LABIAL (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.106-0 91428 SINUSOTOMIA TRANSMAXILAR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.107-0 91429 CORREÇÃO CIRÚRGICA DE FÍSTULA ORONASAL/ ORO-SINUSAL (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.108-0 91430 DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.109-0 91431 EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.110-0 91432 EXCISÃO EM CUNHA DO LÁBIO (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.056-0  90425 REMOCAO DE CORPO ESTRANHO DA REGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.039-0 90408 APICECTOMIA C/ OU S/ OBTURACAO RETROGRADA (PACIENTE ESPECIAL) 

90.30.12.040-0   90409 APROFUNDAMENTO DE VESTIBULO ORAL (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.043-0  90412 CORRECAO DE BRIDAS MUSCULARES (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.044-0  90413 CORRECAO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR (PACIENTE ESPECIAL) 

90.30.12.045-0  90414 CORRECAO DE TUBEROSIDADE DO MAXILAR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.046-0  90415 CURETAGEM PERIAPICAL (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.047-0  90416 ENXERTO OSSEO DE AREA DOADORA INTRABUCAL (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.111-0 91433 EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOPLASTIA POR SEXTANTE (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.112-0 91434 GLOSSORRAFIA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.051-0  90420 MARSUPIALIZACAO DE CISTOS E PSEUDOCISTOS (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.113-0 91435 ODONTOSECÇÃO/ RADILECTOMIA/ TUNELIZAÇÃO (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.054-0 90423 REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.057-0  90426 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO) (PACIENTE ESPECIAL) 
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90.30.12.058-0 90427 REMOCAO DE TORUS E EXOSTOSES (PACIENTE ESPECIAL) 

90.03.12.114-0 91436 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL (PACIENTE ESPECIAL) 

90.30.12.022-0  90391 TRATAMENTO DE ALVEOLITE (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.080-0 91121 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOMA, ODONTOMA / OUTROS TUMORES (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.115-0 91437 ULOTOMIA/ ULECTOMIA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.13.019-0  90462 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.020-0  90463 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.071-0 90514 BIÓPSIA DE GLÂNDULA SALIVAR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.03.13.095-0 91453 BIÓPSIA OSSO DO CRÂNIO E DA FACE (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.114-0 91497 BIÓPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.30.13.060-0  90503 TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.063-0 90506 CONTENCAO DE DENTES POR SPLINTAGEM (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA)  

90.03.13.096-0 91454 OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLODENTÁRIAS (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA) 

90.03.13.097-0 91455 REDUÇÃO DE FRATURA ALVÉOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSSÍNTESE (PACIENTE ESPECIAL C/ 
NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.098-0 91456 REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPOROMANDIBULAR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA) 

90.03.13.099-0 91457 RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA/ DENTÁRIA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.100-0 91458 RECONSTRUCAO PARCIAL DO LÁBIO TRAUMATIZADO (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.101-0 91459 EXCISÃO DE RÂNULA OU FENÔMENO DE RETENÇÃO SALIVAR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.30.13.048-0  90491 EXCISAO DE CALCULO DE GLANDULA SALIVAR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA)  

90.03.13.102-0 91460 EXÉRESE DE CISTO ODONTOGÊNICO E NÃO-ODONTOGÊNICO (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.103-0 91461 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA INTRA/ EXTRA-ORAL (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.079-0 91125 FRENECTOMIA LINGUAL/LABIAL (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.03.13.104-0 91462 SINUSOTOMIA TRANSMAXILAR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.105-0 91463 CORREÇÃO CIRÚRGICA DE FÍSTULA ORONASAL/ ORO-SINUSAL (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE 
DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.106-0 91464 DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA) 

90.03.13.107-0 91465 EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.03.13.108-0 91466 EXCISÃO EM CUNHA DO LÁBIO (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.30.13.056-0  90499 REMOCAO DE CORPO ESTRANHO DA REGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL (PACIENTE ESPECIAL C/ 
NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.039-0  90482 APICECTOMIA C/ OU S/ OBTURACAO RETROGRADA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.040-0  90483 APROFUNDAMENTO DE VESTIBULO ORAL (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.043-0  90486 CORRECAO DE BRIDAS MUSCULARES (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.044-0 90487 CORRECAO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.045-0  90488 CORRECAO DE TUBEROSIDADE DO MAXILAR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA)  

90.30.13.046-0 90489 CURETAGEM PERIAPICAL (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.047-0  90490 ENXERTO OSSEO DE AREA DOADORA INTRABUCAL (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA) 

90.03.13.109-0 91467 EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOPLASTIA POR SEXTANTE (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.110-0 91468 GLOSSORRAFIA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.30.13.051-0  90494 MARSUPIALIZACAO DE CISTOS E PSEUDOCISTOS (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA)  
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90.03.13.111-0 91469 ODONTOSECÇÃO/ RADILECTOMIA/ TUNELIZAÇÃO (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA)  

90.30.13.054-0 90497 REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.057-0 90500 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.058-0  90501 REMOCAO DE TORUS E EXOSTOSES (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.03.13.115-0 91498 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.30.13.022-0 90465 TRATAMENTO DE ALVEOLITE (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.080-0 
91126 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOMA, ODONTOMA / OUTROS TUMORES (PACIENTE ESPECIAL C/ 
NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.03.13.112-0 91470 ULOTOMIA/ ULECTOMIA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

 

REGRAS TÉCNICAS DE FATURAMENTO 

A)   Os procedimentos CORREÇÃO DE BRIDAS MUSCULARES, CORREÇÃO DE 

IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR e 

ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO estão descritos nas páginas 

30 e 31. 

B)   Os procedimentos APROFUNDAMENTO DE VESTIBULO ORAL, CORREÇÃO DE 

IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR, CORREÇÃO DE BRIDAS 

MUSCULARES e CORREÇÃO DE TUBEROSIDADE DO MAXILAR são considerados 

procedimentos pré-protéticos. 

C)   Nos procedimentos de EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE e REMOÇÃO DE 

DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO) a sindesmotomia, odontosecção e 

osteotomia já estão inclusos, não podendo ser cobrados separadamente. 

D)   O procedimento EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE consiste na remoção 

cirúrgica de dentes permanentes erupcionados completamente na cavidade 

oral ou restos radiculares, com sutura quando necessário. 

E)   O procedimento REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO) 

consiste em procedimento cirúrgico de remoção de dentes que permaneceram 

retidos em nível ósseo, mucoso ou impactado em dentes vizinhos, mesmo após 

o seu período normal de erupção. Inclui a correção de cristas ósseas, limar o 

tecido ósseo (pontas ósseas) com alveolótomo ou limas, curetagem do tecido 

patológico (quando existe), quando não existe a inspeção do alvéolo com 
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curetas e regularização de bordas, que podem dificultar a reabilitação protética 

do paciente desdentado ou que possa causar dor ao paciente. Geralmente 

referem-se aos terceiros molares (18, 28, 38, 48), seguido por caninos, e 

posterior pelos demais dentes com comprovação radiográfica. 

F)   O procedimento CURETAGEM PERIAPICAL consiste o tratamento cirúrgico de 

periápice dentário nos casos de lesões apicais em que o tratamento 

endodôntico não é resolutivo. Podendo ou não ser realizada juntamente com a 

APICECTOMIA COM OU SEM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA que consiste no 

procedimento cirúrgico para remoção da área patológica periapical, seguido da 

ressecção do ápice radicular em dentes uni, bi ou tri-radiculares, com a 

realização ou não da obturação retrógrada. 

G)   Entende-se por TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS o tratamento 

medicamentoso das dores orofaciais, principalmente trigeminais, com 

evolução clínica quinzenal e controle hematológico. 

H)   Entende-se por OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS 

o procedimento realizado cirurgicamente, onde o osso alveolar fraturado é 

abordado diretamente reduzindo anatomicamente em oclusão, com 

necessidade de osteossíntese, inclui barras metálicas para contenção dentária. 

Deve-se preferencialmente ser referenciado à Atenção Terciária (hospitalar). 

CID Principal: 

Código Nome 

S025 Fratura de dentes 

S028 Outras fraturas do crânio e dos ossos da face 

T902 Sequelas de fratura de crânio e de ossos da face 

 

I)   Entende-se por REDUÇÃO DE FRATURA ALVEOLO-DENTÁRIA SEM 

OSTEOSSÍNTESE por procedimento para a redução anatômica em oclusão de 

fratura alvéolo-dentária seguida de estabilização da mesma com fixação 

dentária e bloqueio maxilo-mandibular eventual e sem abordagem cirúrgica, 
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inclui a barra metálica para contenção dentária. Deve-se preferencialmente ser 

referenciado à Atenção Terciária (hospitalar). 

CID Principal: 

Código Nome 

S025 Fratura de dentes 

S026 Fratura de mandíbula 

S027 Fraturas múltiplas envolvendo os ossos do crânio e da face 

S028 Outras fraturas do crânio e dos ossos da face 

 

J)   O procedimento SINUSOTOMIA TRANSMAXILAR consiste na curetagem do seio 

maxilar com acesso pela parede anterior do seio maxilar, para o tratamento de 

sinusites maxilares agudas ou crônicas e tratamento de lesões benignas 

envolvendo o seio maxilar. Deve-se preferencialmente ser referenciado à 

Atenção Terciária (hospitalar). 

CID Principal: 

Código Nome 

C310 Neoplasia maligna do seio maxilar 

C798 Neoplasia maligna secundária de outra localização especificada 

J010 Sinusite maxilar aguda 

J012 Sinusite etmoidal aguda 

J019 Sinusite aguda não especificada 

J320 Sinusite maxilar crônica 

J321 Sinusite frontal crônica 

J324 Pansinusite crônica 

J328 Outras sinusites crônicas 

J330 Pólipo da cavidade nasal 

K103 Alveolite maxilar 

S030 Luxação do maxilar 

 

K)   O procedimento de EXERESE DE CISTO ODONTOGÊNICO E NÃO-

ODONTOGÊNICO consiste no tratamento cirúrgico ambulatorial para remoção 

de pequenos cistos e tumores do complexo maxilo-mandibular que permitam 

sua exenteração em um único tempo cirúrgico. Enquanto que a 
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MARSUPIALIZAÇÃO DE CISTOS E PSEUDOCISTOS consiste no tratamento 

cirúrgico com finalidade também diagnóstica das lesões císticas do complexo 

maxilofacial e tem como objetivo descomprimir a lesão promovendo a redução 

do volume total da lesão para posterior enucleação ou não. 

CID Principal: 

Código Nome 

K048 Cisto radicular 

K090 Cistos odontogênicos de desenvolvimento 

K091 Cistos de desenvolvimento (não-odontogênicos) da região bucal 

K092 Outros cistos das mandíbulas 

  

L)   O procedimento EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA consiste no 

procedimento no qual, após administrada anestesia local, é realizada uma 

incisão com bisturi, em formato de fuso, envolvendo a lesão a ser removida, 

atingindo toda a mucosa. A ferida cirúrgica é fechada com sutura que pode ter 

ou não pontos. No caso de existirem pontos externos, estes podem ser 

retirados em 5 a 10 dias e se a sutura for com fio absorvível, não necessita de 

retirada. Está indicada para excisão de cistos ou outras lesões benignas da 

mucosa da boca.  

CID Principal: 

Código Nome 

C028 Neoplasia maligna da língua com lesão invasiva 

C040 Neoplasia maligna do assoalho anterior da boca 

C041 Neoplasia maligna do assoalho lateral da boca 

C048 Neoplasia maligna do assoalho da boca com lesão invasiva 

C049 Neoplasia maligna do assoalho da boca, não especificado 

C060 Neoplasia maligna da mucosa oral 

C061 Neoplasia maligna do vestíbulo da boca 

C088 Neoplasia maligna das glândulas salivares maiores com lesão invasiva 

C418 Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares com lesão invasiva 

C498 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e dos tecidos moles com lesão invasiva 

C760 Neoplasia maligna da cabeça, face e pescoço 

D100 Neoplasia benigna dos lábios 
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Código Nome 

D101 Neoplasia benigna da língua 

D102 Neoplasia benigna do assoalho da boca 

D103 Neoplasia benigna de outras partes da boca e as não especificadas 

D104 Neoplasia benigna da amígdala 

D105 Neoplasia benigna de outras partes da orofaringe 

D106 Neoplasia benigna da nasofaringe 

D107 Neoplasia benigna da hipofaringe 

D109 Neoplasia benigna da faringe, não especificada 

K061 Hiperplasia gengival 

K062 Lesões da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes, associadas a traumatismos 

K068 Outros transtornos especificados da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes 

K069 Transtorno da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes sem outra especificação 

K098 Outros cistos da região oral não classificados em outra parte 

K099 Cistos da região oral, sem outras especificações 

K116 Mucocele de glândula salivar 

K132 Leucoplasia e outras afecções do epitélio oral, inclusive da língua 

K134 Lesões granulomatosas e granulomatóides da mucosa oral 

K135 Fibrose oral submucosa 

K136 Hiperplasia irritativa da mucosa oral 

K137 Outras lesões e as não especificadas da mucosa oral 

Q386 Outras malformações congênitas da boca 

 

M)   O procedimento DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS consiste na 

drenagem simples da boca e anexos. 

CID Principal: 

Código Nome 

C069 Neoplasia maligna da boca, não especificada 

C148 Neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe com lesão invasiva 

D100 Neoplasia benigna dos lábios 

D101 Neoplasia benigna da língua 

D102 Neoplasia benigna do assoalho da boca 

D103 Neoplasia benigna de outras partes da boca e as não especificadas 

D104 Neoplasia benigna da amígdala 

D105 Neoplasia benigna de outras partes da orofaringe 

D106 Neoplasia benigna da nasofaringe 

D107 Neoplasia benigna da hipofaringe 
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Código Nome 

D109 Neoplasia benigna da faringe, não especificada 

D170 
Neoplasia lipomatosa benigna da pele e do tecido subcutâneo da cabeça, face e 
pescoço 

D180 Hemangioma de qualquer localização 

D181 Linfangioma de qualquer localização 

D210 
Neoplasia benigna do tecido conjuntivo e outros tecidos moles da cabeça, face e 
pescoço 

D211 
Neoplasia benigna do tecido conjuntivo e outros tecidos moles dos membros 
superiores, incluindo ombro 

D230 Neoplasia benigna da pele dos lábios 

D231 Neoplasia benigna da pele da pálpebra, incluindo o canto 

D232 Neoplasia benigna da pele da orelha e do conduto auditivo externo 

D234 Neoplasia benigna da pele do couro cabeludo e do pescoço 

D235 Neoplasia benigna da pele do tronco 

D369 Neoplasia benigna de localização não especificada 

D370 
Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do lábio, cavidade oral e 
faringe 

D407 
Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outros órgãos genitais 
masculinos 

D481 
Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do tecido conjuntivo e outros 
tecidos moles 

D485 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele 

K046 Abscesso periapical com fístula 

K140 Glossite 

L029 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de localização não especificada 

 

N)   O procedimento CORREÇÃO CIRURGICA DE FÍSTULA ORO-NASAL / ORO-

SINUSAL consiste em tratamento de fístulas oronasais/orosinusais adquiridas. 

CID Principal: 

Código Nome 

J018 Outras sinusites agudas 

J328 Outras sinusites crônicas 

J348 Outros transtornos especificados do nariz e dos seios paranasais 

K046 Abscesso periapical com fístula 

Q384 Malformações congênitas das glândulas e dutos salivares 

T812 
Perfuração e laceração acidentais durante um procedimento não classificado em 
outra parte 

T813 Deiscência de ferida cirúrgica não classificada em outra parte 

T818 Outras complicações de procedimentos não classificadas em outra parte 
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Código Nome 

T819 Complicação não especificada de procedimento 

T859 
Complicação não especificada de outros dispositivos protéticos, implantes e enxertos 
internos 

T901 Sequelas de ferimento da cabeça 

T902 Sequelas de fratura de crânio e de ossos da face 

T909 Sequelas de traumatismo não especificado da cabeça 

 
 

6.6.1 CÂNCER BUCAL  

O câncer bucal permanece como um problema de Saúde Pública, com poucas 

melhoras nos indicadores epidemiológicos ao logo do tempo. O câncer bucal é uma 

doença que pode ser prevenida. A detecção de lesões bucais e a identificação de 

possíveis indicativos de câncer bucal (dificuldade de deglutição, rouquidão e 

dificuldade de movimentação) devem ser sempre consideradas. 

Na maioria dos casos, as lesões iniciais não são percebidas pelo usuário e pelos 

profissionais de saúde. Quando diagnosticada nesta fase, a cura do câncer pode sem 

aproximar dos 100%. A detecção precoce do câncer depende do diagnóstico precoce 

das lesões, realizado pelos profissionais que atuam nas Unidades de Atenção Primária. 

Especial atenção deve ser dada a pacientes de maior risco: 

• Idade superior a 40 anos 

• Alcoolistas 

• Tabagistas 

• Pacientes imunodeprimidos 

• Portadores de distúrbios nutricionais gerais 

• Pacientes com exposição constante a radiação solar sem proteção 
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A falta de diagnóstico precoce está diretamente relacionada ao despreparo dos 

profissionais de saúde em fazer a detecção das lesões nos estágios iniciais da doença 

e à falta de maior acesso da população adulta e idosa aos serviços. 

O paciente referenciado para diagnóstico especializado de lesão com potencial 

de malignização, com suspeita de malignidade na boca ou de outros agravos 

estomatológicos (de etiologia diversa) deve ser acompanhado na APS e 

continuadamente ser sensibilizado pela equipe desde a suspeita da lesão e 

comprovação do diagnóstico até o eventual tratamento. 

 

Responsabilidade por nível de atenção: 

BÁSICA: avaliação do usuário com queixa de alteração bucal em tecidos moles 

e/ou duros, identificando as alterações não compatíveis com a normalidade. É de 

responsabilidade do cirurgião-dentista da equipe da UBS/SF realizar o diagnóstico e 

tratamento destas lesões, bem como a seleção dos casos que deverão ser 

encaminhados ao especialista, de acordo com a capacitação deste profissional. 

Salienta-se que no caso de lesões com suspeita de malignidade, o diagnóstico é 

também de responsabilidade do cirurgião-dentista, mas o tratamento é realizado por 

especialistas da oncologia. De maneira geral, os profissionais da UBS/ SF são 

responsáveis pelos diagnóstico e tratamento de lesões prevalentes da mucosa bucal 

tais como: hiperplasia fibrosa inflamatória, estomatite protética, herpes recorrente, 

gengivo-estomatite herpética primária, estomatite aftosa recorrente, candidíase e 

queilite angular, tratamento e remoção de fatores traumáticos da mucosa bucal tais 

como próteses mal adaptadas, dentes ou restaurações fraturadas e raízes residuais, 

hábitos para-funcionais, triagem de pacientes com mais de 40 anos, fumantes e 

etilistas ou pacientes de pele clara com histórico de exposição solar excessiva. A 

biópsia e a citologia esfoliativa assim como demais exames complementares também 

poderão ser realizados/solicitados na UBS/SF, desde que a equipe sinta-se capacitada 

para exercer a técnica de coleta e principalmente, a interpretação dos resultados. Caso 
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haja impossibilidade de diagnóstico e/ou tratamento das lesões, o usuário deverá ser 

encaminhado para a atenção secundária. Ressalta-se que é de extrema importância o 

acompanhamento pelos profissionais da UBS/SF dos casos encaminhados aos outros 

níveis de atenção, na perspectiva da continuidade do cuidado. 

 

MÉDIA: diagnóstico e tratamento das lesões bucais por meio de exames clínicos 

e complementares, biópsia, terapêutica cirúrgica (nível ambulatorial) e 

medicamentosa, quando pertinente; e planejamento do atendimento odontológico do 

paciente oncológico que será submetido à radioterapia ou quimioterapia. 

 

ALTA: pacientes com diagnóstico de lesão maligna ou diagnóstico de lesões com 

necessidade de atenção cirúrgica/ ambulatorial complexa na região de cabeça e 

pescoço. 
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As biópsias das lesões suspeitas deverão ser realizadas nas UBS, ESF ou CEOs 

com cirurgiões-dentistas aptos para tal procedimento. As peças coletadas deverão 

ser encaminhadas para os laboratórios de referência juntamente com a requisição 

do exame anátomo patológico. 

A)   O procedimento BIÓPSIA DE GLÂNDULA SALIVAR trata-se da retirada de 

fragmentos de tecido de glândula salivar para exame histopatológico. 
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B)   O procedimento BIÓPSIA DE OSSO DO CRÂNIO E DA FACE trata-se da retirada 

de fragmentos de ossos do crânio e da face, para exame histopatológico. 

C)   O procedimento BIÓPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA é um procedimento 

cirúrgico onde uma parte, ou toda a lesão, é removida para posterior estudo de 

suas características histológicas. 

CID Principal: 

Código Nome 

A305 Hanseníase [lepra] lepromatosa 

A308 Outras formas de hanseníase [lepra] 

A309 Hanseníase [lepra] não especificada 

B92 Sequelas de hanseníase [lepra] 

C000 Neoplasia maligna do lábio superior externo 

C001 Neoplasia maligna do lábio inferior externo 

C002 Neoplasia maligna do lábio externo, não especificado 

C003 Neoplasia maligna do lábio superior, face interna 

C004 Neoplasia maligna do lábio inferior, face interna 

C005 Neoplasia maligna do lábio, sem especificação, face interna 

C020 Neoplasia maligna da face dorsal da língua 

C021 Neoplasia maligna da borda da língua 

C022 Neoplasia maligna da face ventral da língua 

C023 Neoplasia maligna de dois terços anteriores da língua, parte não especificada 

C024 Neoplasia maligna da amígdala lingual 

C028 Neoplasia maligna da língua com lesão invasiva 

C060 Neoplasia maligna da mucosa oral 

D100 Neoplasia benigna dos lábios 

D101 Neoplasia benigna da língua 

D102 Neoplasia benigna do assoalho da boca 

D103 Neoplasia benigna de outras partes da boca e as não especificadas 

K132 Leucoplasia e outras afecções do epitélio oral, inclusive da língua 

A300 Hanseníase [lepra] indeterminada 

A301 Hanseníase [lepra] tuberculóide 

A302 Hanseníase [lepra] tuberculóide borderline 

A303 Hanseníase [lepra] dimorfa 

A304 Hanseníase [lepra] lepromatosa borderline 
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6.7 ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (Pacientes 

Portadores de Necessidades Especiais) 

A Portaria nº 965, de 19 de Maio de 2014 concede ao Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) do Município de Toledo (PR), a adesão à Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência (Rede Viver Sem Limites), cujo objetivo é promover o acesso 

às ações e serviços de saúde, ofertando cuidado qualificado e humanizado de forma 

integral, às pessoas com deficiência temporária ou permanente, progressiva, 

regressiva ou estável, intermitente ou contínua no SUS. Dentre as ações previstas no 

Plano Viver sem Limite, destaca-se a qualificação da atenção odontológica tanto na 

atenção básica quanto na especializada e cirúrgica.  

Na Odontologia é considerado Paciente com Necessidades Especiais todo 

usuário que apresenta uma ou mais limitações, temporárias ou permanentes, de 

ordem mental, física, sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que o impeça 

de ser submetido a uma situação odontológica convencional. 

 

Critérios para encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde: 

A Atenção Básica, enquanto ordenadora da rede e coordenadora do cuidado é 

a porta de entrada preferencial do usuário e deverá garantir a integração de ações 

programáticas. A maioria das necessidades de cuidados bucais da população pode ser 

atendida pela Equipe de Saúde Bucal (ESB) na atenção básica e deve incluir: avaliação, 

tratamento e acompanhamento, conforme a necessidade específica do indivíduo. Os 

procedimentos odontológicos são realizados utilizando as mesmas técnicas para 

todos os indivíduos que apresentam ou não deficiência. 

O cirurgião-dentista na UBS deve proceder com a remoção da dor e de focos 

infecciosos, por isso as exodontias podem ser o primeiro ato operatório do 

profissional, mas se o paciente apresenta-se, por exemplo, com dor em um dente 
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estratégico para sua saúde bucal (por questões estéticas ou funcionais) deve-se avaliar 

a possibilidade de realização de terapias pulpares conservadoras (pulpotomia, 

abertura coronária e extirpação do tecido pulpar seguida de colocação de 

medicamento intra-canal e curativos provisórios) até que seja encaminhado para o 

CEO para o tratamento endodôntico indicado. O tratamento deve priorizar 

procedimentos conservadores visando a manutenção dos elementos dentários, 

evitando-se assim mutilações desnecessárias. 

A adequação do meio bucal é uma necessidade premente, muitas vezes devido 

à impossibilidade de tratamentos rápidos e em curto prazo, e considerando as 

dificuldades e intercorrências clínicas, às vezes comum em PcD, pode-se melhorar as 

condições bucais com procedimentos simples como selamentos com cimentos 

provisórios (restaurações atraumáticas - ART) em dentes com lesões ativas de cárie. 

Profilaxias e raspagens supragengivais também melhoram a condição bucal do 

paciente e o profissional pode trabalhar em um ambiente com menor contaminação.  

Estando o indivíduo em boas condições para prosseguir o tratamento deve-se 

iniciar com orientações sobre higiene bucal, com evidenciação da placa bacteriana, e 

de dieta. A higiene bucal é um componente fundamental para um bom prognóstico do 

tratamento, devendo ser mantida por meio do controle continuado de placa pelo 

paciente com supervisão profissional, adequando a higienização à motricidade do 

indivíduo. Sua finalidade é a busca da autonomia com vistas ao autocuidado. 

As restaurações dentárias e a periodontia básica estão prontas para serem 

iniciadas em um ambiente asséptico. Aplicação tópica de flúor (ATF) e selantes em 

pacientes jovens são sempre indicados. A ATF visa à prevenção e controle da cárie, por 

meio da utilização de produtos fluorados (soluções para bochechos, gel-fluoretado e 

verniz fluoretado). Procedimentos preventivos são mais fáceis de serem executados e 

mais aceitos pelos usuários. 

No atendimento ofertado pela atenção básica o diagnóstico deve ser feito o 

mais precocemente possível, assim como o tratamento deve ser instituído de 
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imediato, de modo a deter a progressão da doença e impedir o surgimento de 

eventuais incapacidades e danos decorrentes. Em relação ao diagnóstico, destaca-se 

a inclusão nas rotinas de assistência, de métodos que aprimorem a identificação 

precoce das lesões (biópsias e/ou outros exames complementares). A prevenção 

odontológica deve ser a atitude mais enfática e relevante que o cirurgião-dentista 

precisa executar ao cuidar da PcD. 

Todas essas informações devem ser dadas ao mesmo, quando possível, e/ou ao 

acompanhante responsável/cuidador, quando necessário. 

À atenção básica compete assumir a responsabilidade pela detecção das 

necessidades, providenciar os encaminhamentos requeridos em cada caso e 

monitorar a evolução da reabilitação, bem como acompanhar e manter a reabilitação 

no período pós-tratamento. E fazer o encaminhamento para o Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) quando houver necessidade. 

Alguns casos de deficiência intelectual severa e transtornos mentais necessitam 

de um manejo odontológico diferenciado e adequado para cada necessidade, assim 

como condições de equipamentos, materiais e suporte básico e/ou avançado de vida. 

Quando estas condições não existirem na atenção básica, esta estrutura tem que ser 

prevista e oferecida nos serviços de média e alta complexidade por profissionais 

capacitados. 

Manter o vínculo com a família e o indivíduo com deficiência por meio de 

retornos programados na UBS ou de visita domiciliar. Compartilhar com o CD do CEO 

as informações sobre estes atendimentos (dificuldades, estratégias e relato dos fatos 

ocorridos). Além de manter sempre as relações entre as equipes para um cuidado 

integral, buscando-se continuamente formas de ampliar a oferta e qualidade dos 

serviços prestados. 

Os usuários ou seus responsáveis devem ser instruídos sobre os motivos e o 

funcionamento da referência, local, horários e documentação que devem ser levadas. 

A UBS deve encaminhar o usuário com: 
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• Descrição dos motivos do encaminhamento para o CEO (se de ordem 

física, comportamental ou devido a risco à integridade física do paciente, bem como 

do profissional); 

• A guia de encaminhamento preenchido pelo CD, com informações 

detalhadas como: qual doença é portador o paciente, que medicamentos de uso 

continuado ele faz uso, em quais horários ele toma os medicamentos, e se ele tem 

histórico de crises convulsivas ou outras, etc. (anamnese completa). O paciente deve 

vir acompanhado de um responsável, na primeira consulta e nas ocasiões que forem 

requisitadas pelo profissional do CEO; 

• Quando possuir, trazer exames médicos e odontológicos realizados nos 

últimos 6 meses juntamente com a guia de encaminhamento. Se for possível, realizar 

radiografias previamente, quando a condição do indivíduo permitir.  

 

São encaminhados e atendidos no CEO as PcD seguindo os critérios de 

referência e contra-referência: 

• Toda e qualquer pessoa que apresente uma ou mais limitações físicas, 

mentais, emocionais ou médicas que a impeça de ser submetida ao tratamento 

odontológico convencional: 

− distúrbios neuromusculares e neurológicos com déficit intelectual; 

− alteração sindrômica e distúrbios de comunicação; 

− cardiopatias severas; 

− submetidos a transplantes (de ordem geral), a 

radioterapia/quimioterapia; 

− doenças imunossupressoras ou portadores de discrasias sanguíneas 

severas; 

− pacientes psiquiátricos; 
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− dependentes de drogas alucinógenas; 

− pacientes com distúrbios auditivos e visuais severos.  

 

• Pacientes em que a ESB da atenção básica tenha dificuldade no manejo 

ou cuidado, após algumas tentativas de atendimento; 

• Pacientes que apresentam comprometimentos severos, 

impossibilitando o atendimento na UBS devido a complexidade de sua condição de 

saúde e/ou dificuldade para o cuidado que necessitem de recursos indisponíveis no 

serviço de atenção básica. 

• Os pacientes que não tenham condições de retornar à UBS também 

poderão receber consultas de manutenção no CEO mesmo após o tratamento 

completado. 

 

Na impossibilidade de condicionamento e atendimento na atenção básica, esta 

deve orientar o paciente e seus cuidadores para os cuidados em saúde bucal. 

Os pacientes agendados devem comparecer à consulta, acompanhados por um 

responsável, na data e hora marcada. Na primeira consulta será feito o acolhimento 

do paciente e familiar, esclarecimento sobre a forma de atendimento no CEO, 

assinatura de autorização para a estabilização física/mecânica (quando indicada), 

anamnese, história médica e odontológica (hábitos, dieta, medicação em uso, 

comportamento), avaliação clínica e planejamento do tratamento. Se necessário, 

solicitar avaliação médica da condição de saúde geral do indivíduo ou mesmo 

diagnóstico da doença de base, quando houver. 
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TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS  
PACIENTES ESPECIAIS S/ SEDAÇÃO ACRÉSCIMO DE 50 % 

CLASSIFIC. CÓDIGO DESCRIÇÃO 

PROCEDIMENTOS BÁSICOS 
90.03.04.006-0 92417 PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA (PACIENTE ESPECIAL) 

90.30.12.002-0  90370 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL POR SESSAO) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.003-0  90372 APLICACAO DE CARIOSTATICO (POR DENTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.004-0  90373 APLICACAO DE SELANTE (POR DENTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.082-0 91404 EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.083-0 91405 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.010-0  90379 CAPEAMENTO PULPAR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.011-0  90380 PULPOTOMIA DENTARIA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.084-0 91406 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.085-0 91407 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.086-0 91408 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.087-0 91409 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.088-0 91410 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.019-0 90388 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO (PACIENTE ESPECIAL) 

90.30.12.020-0  90389 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.067-0 90436  RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) (PACIENTE ESPECIAL)  
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TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS  
PACIENTES ESPECIAIS C/ SEDAÇÃO ACRÉSCIMO DE 100 % 

CLASSIFIC. CÓDIGO DESCRIÇÃO 

PROCEDIMENTOS BÁSICOS 
90.03.04.007-0 92418 PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA (PACIENTE ESPECIAL C/ SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.30.13.002-0 90445 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL POR SESSAO) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.003-0 90446 APLICACAO DE CARIOSTATICO (POR DENTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA)  

90.30.13.004-0 90447 APLICACAO DE SELANTE (POR DENTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.03.13.081-0 91439 EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.082-0 91440 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO 
QUÍMICA) 

90.30.13.010-0 90453 CAPEAMENTO PULPAR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.011-0  90454 PULPOTOMIA DENTARIA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.03.13.083-0 91441 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.084-0 91442 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ 
NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.085-0 91443 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.086-0 91444 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.03.13.087-0 91445 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

90.30.13.019-0  90462 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.020-0  90463 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA)  

90.30.13.067-0  90510 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE 
SEDAÇÃO QUÍMICA) 

 

 

REGRAS TÉCNICAS DE FATURAMENTO 

A)   Foi aprovada em Resolução o faturamento diferenciado para Pessoas com 

Deficiência (pacientes especiais), sendo com acréscimo de 50% no valor quando 

o paciente não necessitar de sedação, e acréscimo de 100% quando o paciente 

necessitar de sedação química. 

B)   Além dos Procedimentos Básicos, todos os demais procedimentos da Tabela de 

Procedimentos Odontológicos de Pacientes Especiais, Com ou Sem Sedação 

com Acréscimo de 100% ou 50% respectivamente, podem ser realizados na 

Especialidade de Atendimento à Pessoas com Deficiência, e seguem os mesmos 

critérios estabelecidos nas demais especialidades. 

C)   O procedimento PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA consiste no 

procedimento realizado no consultório odontológico para remover placa 
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bacteriana das superfícies dentárias com o objetivo de prevenir doenças bucais. 

Podendo ser realizado com jato de bicarbonato ou utilizando escova de robson 

e/ou taça de borracha com pasta profilática ou pedra pomes. Podendo ser 

realizada no período de a cada 03 meses. 

D)   Entende-se por APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO) a 

aplicação tópica de flúor na forma de gel com concentração de 1,23% ou na 

forma de verniz, podendo usar pincéis, escova dental, moldeira e outras formas 

de aplicações, com a finalidade de prevenir e/ou remineralizar os dentes com 

ou sem lesões. O número de sessões deve ser definido segundo padrões técnico 

científico de abordagem do caso e do acompanhamento do profissional. 

E)   Entende-se por APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE) a atividade com 

finalidade terapêutica e controle de um ou mais dentes com lesões de cárie. 

F)   Entende-se por APLICAÇÃO DE SELANTE a aplicação de material selador por 

dente em pontos, sulcos e fissuras, realizada com finalidade preventiva de 

lesões de cárie. 

G)   O procedimento de PULPOTOMIA consiste em remover a polpa coronária de 

dentes decíduos e/ou permanentes, enquanto que o procedimento de 

CAPEAMENTO PULPAR consiste no capeamento pulpar direto ou indireto em 

dentes decíduos ou permanentes, sendo um tratamento conservador realizado 

na tentativa de manter a vitalidade pulpar. 

H)   Os procedimentos RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO, RESTAURAÇÃO DE 

DENTE PERMANENTE ANTERIOR e POSTERIOR consistem no tratamento 

dentário com o uso de instrumentos manuais e/ou rotatórios para qualquer 

tipo de cavidade dentária, com emprego de material restaurador que pode ser 

amalgama de prata, resina composta fotopolimerizável, ionômero de vidro, 

com a utilização ou não de pino. Sendo considerada por elemento dentário. 
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ATENÇÃO ESPECIALIZADA HOSPITALAR 

As pessoas com deficiência que tiverem dificuldade em receber seu cuidado na 

atenção básica e nos CEOs, devido às suas necessidades mais complexas e/ou 

impossibilidade de gerenciamento comportamental, precisam de assistência da 

atenção em ambiente hospitalar. Estas condições específicas exigem abordagem 

odontológica sob anestesia geral (AG) ou sedação para permitir ao CD a resolução do 

problema bucal com segurança ao paciente. 

Outra condição fundamental da atenção em ambiente hospitalar é a 

possibilidade de suporte médico para eventuais doenças sistêmicas associadas à 

deficiência em questão. Além deste suporte profissional, a disponibilidade de 

equipamentos e exames complementares da unidade hospitalar permite o manejo da 

PcD com maior segurança, em condições específicas. 

A necessidade de AG tem por critério de encaminhamento a condição 

sistêmica, bucal e comportamental do usuário que, por sua vez, precisará retornar à 

UBS ou CEO para acompanhamento dos resultados do tratamento e manutenção da 

saúde bucal. 

O atendimento odontológico, realizado em ambiente hospitalar, com o 

paciente sob AG é indicado nas seguintes situações: 

• Usuários com lesões neurológicas, síndromes e transtorno 

comportamental cujo gerenciamento do comportamento não obteve sucesso para 

atendimento em ambulatório. 

• Usuários com alterações sistêmicas que apresentem alto risco de 

atendimento odontológico em ambiente ambulatorial. 

• Inviabilidade de realização dos procedimentos odontológicos por difícil 

gerenciamento do comportamento e por apresentar muitas necessidades de 

tratamentos acumuladas, cujo deslocamento para o tratamento seja muito difícil e 

dispendioso. 
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• Cirurgias complexas (exodontias complexas de dentes retidos, cirurgias 

ortognáticas). 

• Atendimentos cirúrgicos de urgência (drenagem de abscesso, trauma). 

 
 

Resumo das atividades e responsabilidades no atendimento à PcD nos níveis de atenção 
do SUS: 
 

 Atenção Básica Atenção 
Especializada 
Ambulatorial 

Atenção 
Especializada 
Hospitalar 

Acolhimento • Busca ativa 

• Mapeamento 

• Cadastro 

• Apoio ao cuidador 

• Vínculo 

• Pacientes encaminhados 
pelas UBS 

• Agendados 

• Acompanhados de 
responsável legal 

• Assinatura de termo de 
consentimento 

• Pacientes 
encaminhados pelo 
CEO ou UBS 

Orientações / 
Educação em 
Saúde 

• Dieta 

• Higiene bucal 

• Prevenção 

• Dieta 

• Higiene bucal 

• Prevenção 

• Estabilização física 

• Cuidados pré-hospitalares 

• Esclarecimento 
sobre expectativas 
e possibilidades de 
tratamento sob AG 

• Cuidados pós-
cirúrgicos 

• Importância da 
manutenção 
preventiva 
ambulatorial no 
CEO ou UBS 

Cuidados • Reduzir estresse 
do ambiente 

• Capacitação e atualização da 
equipe 

• Planejamento 

• Responsabilidade 

• Segurança 

• Riscos 

Atividades 
Clínicas 

• Anamnese 

• Exame clínico 

• Atendimento 
ambulatorial ou domiciliar 

• Tratamento 

• Prevenção 

• Anamnese 

• Planejamento do tratamento 

• Tratamento restaurador e 
preventivo 

• Tratamento 
odontológico sob 
AG: cirúrgico, 
restaurador e preventivo 

Encaminhamentos • CEO (descrever 
os motivos) 

• Exames laboratoriais 

• RX 

• Tratamento sob AG 

• Exames pré-operatórios 

• Avaliação médica 

• RX 

• CEO para 
manutenção 
programada 

Manutenção da 
saúde bucal 

• Retornos programados na 
UBS 

• Atividades educativo/ 
preventivas 

• Retornos programados no 
CEO 

• Troca de informação com 
UBS 
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6.8 ODONTOPEDIATRIA 

Recomenda-se que os cuidados de saúde bucal em crianças sejam incluídos no 

projeto e execução dos programas de cuidados de saúde individuais e comunitários a 

fim de que se possam obter cuidados de saúde integral. 

Crianças que têm assistência odontológica em casa estão mais aptas a 

receberem cuidados de saúde bucal preventiva e rotineira. Recomendações feitas pelo 

dentista ou agente de saúde são essenciais e devem ser baseadas nas situações de 

risco. Elas devem ser iniciadas preferencialmente no sexto mês de vida e não mais 

tarde que os 12 meses de idade. Além disso, consultas subsequentes e periódicas 

devem ser baseadas na avaliação de risco. Isto propicia oportunidades para 

implementar práticas preventivas e reduzir o risco da criança a doenças bucais e 

dentárias.  

 

Critérios para encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde: 

É de responsabilidade da Atenção Básica a detecção das necessidades, 

providenciar os encaminhamentos requeridos em cada caso e monitorar a evolução 

da reabilitação, bem como acompanhar e manter a reabilitação no período pós-

tratamento. E poderá oferecer: 

• Cuidados de saúde bucal completos, incluindo cuidados graves e serviços 

preventivos de acordo com a periodicidade de visitas estabelecida; 

• Avaliação completa das doenças bucais e suas condições; 

• Programa preventivo de saúde bucal individualizado baseado na 

avaliação de risco de cárie e avaliação de risco de doença periodontal; 

• Aconselhamento precoce sobre assuntos relacionados a crescimento e 

desenvolvimento (ex. irrupção, hábitos de sucção de dedos ou chupeta); 

• Conhecimento sobre o que fazer caso ocorra traumatismo dentário; 
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• Informações sobre cuidados com os dentes e gengiva da criança, bem 

como prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças dos tecidos de suporte e 

adjacentes e a manutenção da saúde, função e estética destas estruturas e tecidos; 

• Aconselhamento dietético; 

• Educar preparando para futura indicação a um cirurgião-dentista 

Odontopediatra no CEO.  

 

A UBS deve encaminhar o usuário com: 

• Deverão ser encaminhadas crianças de 0 a 12 anos quando estas não 

permitirem o seu atendimento na Unidade Básica de Saúde. Na impossibilidade de 

condicionamento e atendimento na atenção básica, esta deve orientar o paciente e 

seus cuidadores para os cuidados em saúde bucal. 

• Deverá ser feita no mínimo 2 ou 3 tentativas de 

atendimento/condicionamento, caso não surtam efeito deverão ser encaminhadas. 

• A guia de encaminhamento preenchido pelo CD, com informações 

detalhadas com anamnese completa, bem como registros de atendimentos realizados 

ou mesmo das tentativas frustradas e dificuldades encontradas. O paciente deve vir 

acompanhado de um responsável, na primeira consulta e nas ocasiões que forem 

requisitadas pelo profissional do CEO. 

O CEO irá realizar: 

• Endodontia de dentes decíduos: mono, ou multiradiculares, bio ou 

necrosados; 

• Pulpotomia em decíduos com selamento provisório ou restauração 

definitiva; 

• Colocação de coroas de policarbonato ou resina acrílica, 

preferencialmente dentes anteriores decíduos; 
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• Ulectomia/ulotomia; 

• Frenectomia lingual (quanto mais jovem o paciente melhor) e labial 

(somente após a erupção dos caninos superiores); 

• Exodontia de dente decíduo e permanente em pacientes com 

dificuldade de atendimento na UBS; 

• Condicionamento do paciente infantil, para posterior encaminhamento 

a outro especialista/especialidade; 

• Crianças com até 06 anos e necessidade de Frenectomia Superior e/ou 

Inferior deverão ser encaminhadas para avaliação do Odontopediatra, após avaliação 

e encaminhamento do Fonoaudiólogo (a).  

 

TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS  
PACIENTES ESPECIAIS S/ SEDAÇÃO ACRÉSCIMO DE 50 % 

CLASSIFIC. CÓDIGO DESCRIÇÃO 

PROCEDIMENTOS BÁSICOS 
90.03.04.006-0 92417 PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.002-0  90370 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL POR SESSAO) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.003-0  90372 APLICACAO DE CARIOSTATICO (POR DENTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.004-0  90373 APLICACAO DE SELANTE (POR DENTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.082-0 91404 EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.083-0 91405 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.010-0  90379 CAPEAMENTO PULPAR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.011-0  90380 PULPOTOMIA DENTARIA (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.084-0 91406 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.085-0 91407 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.086-0 91408 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.087-0 91409 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.088-0 91410 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR (PACIENTE ESPECIAL)  

90.30.12.019-0 90388 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO (PACIENTE ESPECIAL) 

90.30.12.067-0 90436  RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.078-0 91119 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.090-0 91412 ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE) (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.12.091-0 91413 OBTURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO (PACIENTE ESPECIAL)  

90.03.05.008-0 92419 COROA DE ACO E POLICARBOXILATO (PACIENTE ESPECIAL) 
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REGRAS TÉCNICAS DE FATURAMENTO 

A)   Foi aprovada em Resolução o faturamento diferenciado para Odontopediatria 

sendo utilizada a Tabela de Procedimentos Odontológicos de Pacientes 

Especiais Sem Sedação com acréscimo de 50% no valor. 

B)   Além dos Procedimentos Básicos, todos os demais procedimentos da Tabela de 

Procedimentos Odontológicos de Pacientes Especiais Sem Sedação com 

Acréscimo de 50%, podem ser realizados na Especialidade Odontopediatria, e 

seguem os mesmos critérios estabelecidos nas demais especialidades. 

C)   O procedimento COROA DE ACO E POLICARBOXILATO, consiste em realizar um 

elemento de prótese, feito em aço ou policarboxilato, com o formato de um 

dente artificial para a realização de grandes reconstruções coronárias em 

dentes decíduos. 
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7. LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD) 

Agregado ao CEO encontra-se instalado através da Portaria n.º 2.937 de 20 de 

novembro de 2006 o Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) que confecciona 

próteses totais (PT) e próteses parciais removíveis (PPR) aos pacientes de forma 

gratuita pelo SUS.  

A produção mínima preconizada é de 48 próteses/mês e máximo de 240 

próteses/ mês. Sendo que a produção determina o financiamento. Segue: 

• Entre 20 e 50 próteses/mês: R$ 7.500,00 mensais; 

• Entre 51 e 80 próteses/mês: R$ 12.000,00 mensais; 

• Entre 81 e 120 próteses/mês: R$ 18.000,00 mensais; 

• Acima de 120 próteses/ mês: R$ 22.500,00 mensais. 

Atualmente o LRPD do CEO de Toledo está enquadrado na produção acima de 

120 próteses por mês, garantindo o financiamento máximo. 

Para dar conta da demanda, o CEO conta com um laboratório de prótese 

dentária terceirizado contratado via licitação para atuar de forma complementar na 

produção do LRPD.  

As peças protéticas têm garantia de 12 meses, desde que comprovadas falhas 

técnicas em sua execução, descartadas falhas ocasionadas por mau uso por parte do 

usuário. 

PROCEDIMENTOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) 
90.03.10.010-0 90748 PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR (MONTAGEM E ACRILIZAÇÃO, C/ FORNECIMENTO DOS DENTES PELO 

CISCOPAR) 

90.03.10-011-0 90749 PRÓTESE TOTAL MAXILAR (MONTAGEM E ACRILIZAÇÃO, C/ FORNECIMENTO DOS DENTES PELO 
CISCOPAR) 

90.03.10.012-0 90750 FUNDIÇÃO DE ARMAÇÃO METÁLICA DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MANDIBULAR 

90.03.10.013-0 90751 FUNDIÇÃO DE ARMAÇÃO METÁLICA DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR 

90.03.10.002.0 90345 PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR (PROVA FUNCIONAL, MONTAGEM E ACRILIZAÇÃO, C/ FORNECIMENTO 
DOS DENTES PELO CISCOPAR) 

90.03.10.004-0 90347 PRÓTESE TOTAL MAXILAR (PROVA FUNCIONAL, MONTAGEM E ACRILIZAÇÃO, C/ FORNECIMENTO DOS 
DENTES PELO CISCOPAR) 

90.03.10.006-0 90349 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MANDIBULAR COMPLETA (C/ FORNECIMENTO DOS DENTES PELO 
CISCOPAR) 

90.03.10.008-0 90351 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR COMPLETA (C/ FORNECIMENTO DOS DENTES PELO CISCOPAR) 
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8. CONTRA-REFERÊNCIA 

Todas as contra-referências devem ser encaminhadas à Unidade Básica de 

Saúde de origem, conforme avaliação o paciente deverá ser encaminhado à atenção 

básica com o formulário de contra-referência devidamente preenchido pelo cirurgião-

dentista seja da Atenção Secundária (CEO), seja da Atenção Terciária (Hospital). 

Pacientes atendidos na Atenção Secundária (CEO), a contra-referência é 

emitida em duas vias, a primeira o paciente é orientado a fazer sua devolução em sua 

UBS para o seguimento do tratamento pela equipe da Atenção Básica, a segunda via é 

arquivada no prontuário do paciente no CEO, para posteriores consultas. 

Após o atendimento na Atenção Hospitalar no Hospital de Referência deverá 

será emitido o sumário clínico em três (03) vias, uma fica anexo ao prontuário do 

paciente no hospital, uma cópia entregue ao usuário, e uma cópia deve ser 

encaminhada à Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde do município 

de origem do paciente, onde este fica responsável pela retirada  de  tal  documento  

nas  instalações  do  hospital  de referência. 

Pacientes que não tiveram seu encaminhamento inicial pela Atenção Básica 

deverão ser orientados a marcar consulta com o cirurgião-dentista da UBS. 
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9. GESTÃO DE MUDANÇAS 

Comunicação: 

 

O quê Para quem Quando Como Responsável 

Educação 
continuada 

Cirurgiões-dentistas e 
profissionais de saúde 
envolvidos com 
atendimentos em 
todos os níveis de 
atenção à 
Odontologia. 

 

Anual.  
Reuniões científicas com 
equipes de saúde bucal 
das Unidades 
Hospitalares, Centro de 
Especialidades 
Odontológicas (CEO-
CISOCPAR) e Unidades 
Básicas de Saúde. 

Coordenadores 
Municipais de 
Saúde Bucal, 
Equipes de saúde 
Bucal, Equipe 
técnica do CEO, 
Equipe técnica do 
Hospital e 20ª 
Regional de 
Saúde. 

Encontros científicos a serem promovidos entre a Equipe Técnica do CEO, e Coordenadores 
Municipais de Saúde Bucal, Equipes de saúde Bucal, Equipe técnica do Hospital e 20ª 
Regional de Saúde, através de cronograma pré-estabelecidos e aprovados em CIB. 

Acompanhamento através de elaboração de cronograma e lista de presença dos encontros 
de divulgação e orientação do Protocolo. 
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11. ANEXOS 
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Anexo I 

FRENTE 
FICHA PARA ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO 

Identificação do Paciente 
 
Nome:________________________________________________________________________________ 
 
CNS:  ______________________________________          Telefone______________________________ 
 
Idade_________________________   Data de Nascimento _________/_____________/______________ 
 
Endereço_______________________________________   Bairro: _______________________________ 
 
Cidade_________________________________________________Estado_________________________ 
 
Filiação : Pai: __________________________________________________________________________ 
 
  Mãe: _________________________________________________________________________ 
 

 

Histórico de Saúde 
 
Está em tratamento médico? ______________________________________________________________ 
 
Se sim, qual o motivo?___________________________________________________________________ 
 
Médico que acompanha o paciente:_________________________________________________________ 
 
Faz uso de algum medicamento?     (       )   Sim                                  (        ) Não 
 
Qual(is)? _____________________________________________________________________________ 
 
Por que ?_____________________________________________________________________________   

 

Avaliação Odontológica   
 
Necessita de tratamento com especialidade: 
 
(     ) Paciente Especial  (     ) Periodontia  (    ) Odontopediatria   (    ) Endodontia   (     ) Cirurgia  (     ) Prótese 

 

Pacientes Especiais: 
 
Já fez tratamento odontológico?                 (        )  Sim                                             (        )   Não 
 
Há quanto tempo? ________________________________________________________________________ 
 
Dificuldades no tratamento : _________________________________________________________________ 
 
Comportamento :     (       ) Bom, colabora       (       ) Razoável , colabora as vezes       (        ) Ruim, não 
colabora 
 

Obs: O Tipo de tratamento que será executado (clínico, ambulatorial ou hospitalar), será definido pela equipe 
técnica do CEO.  
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VERSO 

 
 

______/________/_____          _____________________________________ 

 
DATA DO ATENDIMENTO                                          CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL 
 

 
UBS DE ORIGEM:___________________________ 
 

 
 
PROCEDIMENTOS EXECUTADOS / OBSERVAÇÔES 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 



68 
 

Anexo II 
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