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82.001.294 Remoção de dentes semi-inclusos / impactados  -

82.001.367 Remoção de odontoma Autorização Especial

82.001.502 Tracionamento cirúrgico com finalidade ortodôntica  -

82.001.510 Tratamento cirúrgico das fístulas buco nasal Autorização Especial

82.001.529 Tratamento cirúrgico das fístulas buco sinusal Autorização Especial

82.001.545 Tratamento cirúrgico de bridas constritivas da região buco-maxilo-facial Pré-aprovação

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

82.001.588 Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos ósseos/cartilaginosos na 
região buco-maxilo-facial Autorização Especial

82.001.596 Tratamento cirúrgico de tumores benignos de tecidos ósseos/
cartilaginosos na região buco-maxilo-facial -

82.001.618 Tratamento cirúrgico dos tumores benignos de tecidos moles na região 
buco-maxilo-facial -

82.001.634 Tratamento Cirúrgico para tumores odontogênicos benignos – sem 
reconstrução -

82.001.707 Ulectomia -

82.001.715 Ulotomia -







81.000.030 Consulta odontológica -

81.000.065 Consulta odontológica inicial -

82.000.506 Controle pós-operatório em odontologia Autorização Especial

81.000.111 Diagnóstico anatomopatológico em citologia esfoliativa
na região buco-maxilo-facial -

81.000.138 Diagnóstico anatomopatológico em material de biópsia
na região buco-maxilo-facial -

81.000.154 Diagnóstico anatomopatológico em peça cirúrgica
na região buco-maxilo-facial -

81.000.170 Diagnóstico anatomopatológico em punção
na região buco-maxilo-facial -

81.000.189 Diagnóstico e planejamento para tratamento odontológico -



85.100.048 Colagem de fragmentos dentários -
81.000.049 Consulta odontológica de Urgência -
81.000.057 Consulta odontológica de Urgência 24 hs -

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

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

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

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

85.200.034 Pulpectomia -
85.400.467 Recimentação de trabalhos protéticos -

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

85.400.475 Reembasamento de coroa provisória -
82.001.251 Reimplante dentário com contenção -
82.001.308 Remoção de dreno extra-oral -
82.001.316 Remoção de dreno intra-oral -







85.100.242 Adequação do meio bucal Autorização Especial
84.000.031 Aplicação de cariostático Pré-aprovação
84.000.058 Aplicação de selante - técnica invasiva -
84.000.074 Aplicação de selante de fóssulas e fissuras -
84.000.112 Aplicação tópica de verniz fluoretado Pré-aprovação
81.000.014 Condicionamento em Odontologia Pré-aprovação

87.000.032 Condicionamento em odontologia para pacientes com
necessidades especiais Pré-aprovação

84.000.171 Controle de cárie incipiente -
83.000.020 Coroa de acetato em dente decíduo -
87.000.040 Coroa de acetato em dente permanente -
83.000.046 Coroa de aço em dente decíduo -
87.000.059 Coroa de aço em dente permanente -
83.000.062 Coroa de policarbonato em dente decíduo -
87.000.067 Coroa de policarbonato em dente permanente -

82.000.700 Estabilização de paciente por meio de contenção
física e/ou mecânica Pré-aprovação

87.000.148 Estabilização por meio de contenção física e/ou mecânica
em pacientes com necessidades especias em odontologia Pré-aprovação

83.000.089 Exodontia simples de decíduo -
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