GLOSSÁRIO DE TERMOS ODONTOLÓGICOS

DESCRIÇÃO DO EVENTO

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
TRATAMENTO AMBULATORIAL/DIAGNÓSTICO

Consulta

Exame inicial do paciente para verificar a sua situação bucal e planejar o tratamento que será realizado.

Exame histopatológico

Exame laboratorial feito a partir de um tecido (parte de alguma estrutura) removido cirurgicamente, realizado quando há
alguma alteração em seu aspecto, na suspeita de ocorrência de uma patologia ou tumor.

Exodontia de Emergência

Extração de um dente em caráter emergencial (inesperado, repentino).

EMERGÊNCIA
Pericoronarite
Lesão de Tecido Mole

Tratamento emergencial para alívio da dor que surge devido à inflamação da área que envolve um dente parcialmente
imerso em osso.
Tratamento emergencial de lesões que não envolvem o dente diretamente e nem o osso (Ex.: afta, machucados na
gengiva, etc.).

Colagem de fragmentos

Colagem de um pedaço de dente que quebrou, utilizando resina composta ativada por luz.

Curativo em caso de hemorragia bucal após extração

Tratamento para sangramento persistente na boca.

Curativo em caso de odontalgia aguda/pulpectomia/necrose

Tratamento provisório para alívio da dor de dente.

Imobilização dental temporária

Fixação provisória de dente com mobilidade realizada em caráter emergencial.

Recimentação de peça protética

Recolocação de peça protética realizada em caráter emergencial.

Tratamento de alveolite

Tratamento do local de onde o dente foi extraído, quando há dor.

Incisão e drenagem de abscesso extra oral
Incisão e drenagem de abscesso intra oral

Pequeno corte para retirada do excesso de pus ocasionado por uma infecção do dente (neste caso, o ponto de pus
aparece por fora da boca, na pele do paciente).
Pequeno corte para retirada do excesso de pus ocasionado por uma infecção do dente (neste caso, o ponto de pus
aparecepor dentro da boca, na gengiva).

Reimplante de dente avulsionado

Reposicionamento imediato do dente quando este cai devido à algum trauma (batida).

Curativo Provisório

Colocação de um curativo intermediário e temporário no dente que se encontra aberto em caráter emergencial.

Coroa Provisória Direta em resina autopolimerizável

Confecção de coroa provisória em resina acrílica em caráter emergencial.

Emergência Inespecífica

Procedimentos de emergência não previstos nos outros códigos. * obs.: O tipo de tratamento realizado deverá ser
informado na ficha de tratamento.

Perícia Inicial / Final

Exame clínico para verificação da situação bucal (inicial) e conformidade dos tratamentos realizados (final).

ODONTOLOGIA LEGAL
DENTÍSTICA
Restauração em Amálgama de 1 Face com Forramento.
Restauração em Amálgama de 2 Faces com Forramento.
Restauração em Amálgama de 3 Faces com Forramento.
Restauração em Amálgama de 4 Faces com Forramento.
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente
Anterior 1 Face.
Restauração Resina Fotopolimerizavel com Forramento Dente
Anterior 2 Faces
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente
Anterior 3 Faces.
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente
Posterior 1 Face
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente
Posterior 2 Faces.
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente
Posterior 3 Faces.

"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com o material amálgama de
prata. O forramento é realizado em cavidades mais profundas e consiste na colocação de um material intermediário para
impedir a ocorrência de sensibilidade posteriormente.

"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com resina fotopolimerizável
(material de cor semelhante à do dente). O forramento é realizado em cavidades mais profundas e consiste na colocação
de um material intermediário para impedir a ocorrência de sensibilidade posteriormente. A resina fotopolimerizável
"endurece" com a exposição a uma luz especial.
* obs.: só é indicada para dentes posteriores quando as cavidades não são muito extensas.

Restauração em Resina Composta de 1 Face com Forramento.
Restauração em Resina Composta de 2 Faces com Forramento.

"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com o material resina composta
ativada por reações químicas (não é ativado por luz) (inclui forramento).
* obs.: só é indicada para dentes posteriores quando as cavidades não são muito extensas.

Restauração em Resina Composta de 3 Faces com Forramento .
Restauração em Silicato com Forramento Classes III e V
Restauração em Ionômero de Vidro com Forramento 1 Face.
Restauração em Ionômero de Vidro com Forramento 2 faces.
Restauração em Ionômero de Vidro com Forramento 3 faces.

"Obturação" do dente em silicitato para cavidades rasas (inclui forramento).
"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com o material ionêmero de vidro
(inclui forramento).
* obs.: só é indicada para dentes posteriores quando as cavidades não são muito extensas.

Capeamento Pulpar Direto

Colocação de medicação sobre a polpa (nervo) do dente para sua recuperação. Indicado somente quando a exposiçao é
pequena, indolor e acidental.

Faceta Direta em Resina Fotoativada - Dente Anterior

Restauração de dente anterior onde toda a face é recoberta com resina composta ativada por luz.

Restauração a Pino

Colocação de um pino na parte do dente que permaneceu na boca para segurar uma obturação extensa de amálgama
(prateado) ou resina (branca).

Consulta para Técnica de Clareamento Caseiro

Consulta para orientação de clareamento dental realizado, com o auxílio de moldeiras, fora do consultório dentário.

Ajuste Oclusal por Arcada

Desgaste seletivo do dente para ajustar a mordida.

Remoção de Restaurações Metálicas e Coroas

Remoção de próteses unitárias.

Preenchimento para restaurações

Estrutura intermediária feita com material restaurador (resina, amálgama, ionômero) dar suporte a uma restauração
(obturação) que devolverá forma e função para um dente destruído.
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ODONTOPEDIATRIA
Aplicação de Selante - (por dente)
Aplicação de Cariostático - por Dente

Aplicação de uma uma película resinosa (geralmente incolor) na superfície de dentes posteriores para impedir o acúmulo
de placa bacteriana nas depressões naturais dos dentes.
Aplicação de um líquido que ajuda a estacionar o progresso da cárie, quando a confecção de uma restauração não é
possível por algum motivo (idade, falta de colaboração do paciente).

Remineralização de Esmalte por Sessão - Boca toda.

Aplicação de flúor direto no dente para fortalecer o esmalte.

Adequação do meio bucal. Boca toda

Preparação prévia da boca para o tratamento, com remoção cáries e realização de restaurações temporárias.

Sessão de Condicionamento em Odontopediatria

Consulta destinada a adequar o comportamento da criança ao tratamento odontológico.

Restauração em Amálgama de 1 Face com Forramento
Restauração em Amálgama de 2 Faces com Forramento
Restauração em Amálgama de 3 Faces com Forramento
Restauração em Amálgama de 4 Faces com Forramento
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente
Anterior 1 Face
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente
Anterior 2 Faces
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente
Anterior 3 Faces
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente
Posterior 1 Face
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente
Posterior 2 Faces
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente
Posterior 3 Faces

"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com o material amálgama de
prata. O forramento é realizado em cavidades mais profundas e consiste na colocação de um material intermediário para
impedir a ocorrência de sensibilidade posteriormente.

"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com resina fotopolimerizável
(material de cor semelhante à do dente). Já inclui o forramento. A resina fotopolimerizável "endurece" com a exposição a
uma luz emitida por um aparelho de uso do cirurgião-dentista.
* obs.: só é indicada para dentes posteriores quando as cavidades não são muito extensas.

Restauração em Resina Composta de 1 Face com Forramento.
Restauração em Resina Composta de 2 Faces com Forramento

"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com o material resina composta
ativada por reações químicas (não é ativado por luz) (inclui forramento).
* obs.: só é indicada para dentes posteriores quando as cavidades não são muito extensas.

Restauração em Resina Composta de 3 Faces com Forramento
Restauração em Silicato com Forramento Classes III e V
Restauração em Ionômero de Vidro 1 com Forramento de 1 Face.
Restauração em Ionômero de Vidro com Forramento 2 Faces.
Restauração em Ionômetro de Vidro com Forramento 3 Faces.

"Obturação" do dente em silicitato para cavidades rasas (inclui forramento).
"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com o material ionêmero de vidro
(inclui forramento).
* obs.: só é indicada para dentes posteriores quando as cavidades não são muito extensas.

Restauração Preventiva (ionômero + selante)

Restauração delgada aplicada em depressões naturais muito profundas dos dentes.

Coroa de Aço (Odontopediatria)

Dente artificial confeccionado em aço, pré-frabricado, utilizado para recuperar a forma e função de dentes em crianças.

Pulpotomia

Remoção parcial do nervo do dente (porção que fica na coroa).

Tratamento Endodôntico de Dente Decíduo

Tratamento de canal de dentes de leite.

Ulotomia

Pequena cirurgia gengival para favorecer a erupção de um dente.

Exodontia Simples de Dentes Decíduos.

Extração de dentes de leite.

Mantenedor de Espaço (Fixo ou Móvel)

Aparelho (fixo ou removível) que visa manter o espaço de um ou mais dentes de leite perdidos, de forma que os dentes
permanentes tenham suficiente espaço para erupcionar.

PREVENÇÃO
Profilaxia por Arcada
Orientação de Higiene Bucal (técnica de escovação)

Limpeza dos dentes, feita pelo cirurgião-dentista, utilizando instrumentos e produtos apropriados. Objetiva a remoção da
placa bacteriana.
Fornecimento de orientações profissionais sobre o uso correto de escova dental, fio dental, pasta de dente, dieta, para
manutenção da higiene bucal.

Controle de Placa Bacteriana (por sessão)

Uso de substâncias corantes que mostram a presença da placa bacteriana na boca.

Aplic.Tópica de Flúor-Toda Boca (Até 15 anos)

Aplicação de flúor direto no dente.

Teste de risco de cárie - Contagem de S. mutans
Teste de risco de cárie - Fluxo salivar e Capacidade Tampão
Aplicação de Selante - (por dente)

Teste laboratorial realizado para medir a quantidade de bactérias que tem potencial para causar cárie, presentes na saliva
do paciente.
Teste laboratorial realizado para medir a quantidade média de saliva produzida por um paciente e capacidade da saliva em
neutralizar a acidez ocasionada pela ingestão de açúcar.
Aplicação de uma uma película resinosa (geralmente incolor) na superfície de dentes posteriores para impedir o acúmulo
de placa bacteriana nas depressões naturais dos dentes.

TRATAMENTO PERIODONTAL
Consulta de periodontia
Remoção de Fatores de Retenção

Consulta realizada por um especialista em periodontia na qual é realizada uma série de análises para verificar a condição
periodontal do paciente.
Aplainamento de regiões com irregularidades (dentes, restaurações, próteses...) que facilitam o acúmulo de placa
bacteriana.

Raspagem por Arcada(Manual e/ou Ultra-som) com Profilaxia

Raspagem dos dentes com o auxílio de instrumentos manuais ou ultra-som para limpeza e remoção de tártaro.

Curetagem Sub-Gengival por Arcada com Polimento

Raspagem profunda dos dentes com o auxílio de instrumentos manuais, tanto na região acima quanto na região abaixo
abaixo da gengiva, em casos de periodontite avançada (quando ocorre significativa reabsorção do osso e exposição da
raiz dos dentes).

Imobilização Dentária - 3 dentes

Fixação provisória de dente com mobilidade.

Dessensibilização Dentinária (por hemiarco)

Técnica utilizada para diminuir a sensibilidade de regiões em que os dentes estão mais desgastados (exposição de
dentina).

Proservação Pré-cirurgica (por segmento)

Conjunto de exames pré-operatórios, anamnese e prescrições medicamentosas que antecedem o ato cirúrgico.

Tratamento de Abcesso Periodontal
Cirurgia Periodontal a Retalho, com Osteotomia/Osteoplastia, por
Hemiarco

Tratamento de infecções que ocorrem sob a gengiva, provocando dor e formação de pus.

Enxerto Gengival por Elemento

Cirurgia que visa o recobrimento de áreas localizadas com retração de gengiva (exposição de parte da raiz do dente).

Retalho Deslizante por Elemento

Cirurgia realizada na gengiva para facilitar o acesso e a remoção de placa bacteriana e de tártaros na raiz do dente e osso.

Aumento de Coroa Clínica (por elemento)

Cirurgia para aumentar a extensão do dente que fica acima da gengiva.

Gengivectomia ( hemi arco)

Cirurgia para correção da gengiva (para um grupo de dentes).

Gengivectomia ( por elemento)

Cirurgia para correção da gengiva (para um único dente).

Sepultamento radicular

Cirurgia que mantém uma raiz de um dente em posição, por meio da regularização das bordas e recobrimento de tecido
gengival sobre a raiz a ser mantida.

Cirurgia que afasta a gengiva para limpeza e ajuste da raiz do dente e osso.
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TRATAMENTOS CIRÚRGICOS
Exodontia simples

Extração de dente que não requer remoção prévia de osso para ser executada.

Exodontia de Raiz Residual

Extração de uma raiz dentária remanescente de um dente destruído.

Exodontia de Dente Semi-Incluso

Extração de dente parcialmente coberto por osso.

Exodontia de Dente Incluso/Impactado

Extração de dente completamente coberto por osso ou dificultada pelo encavalamento de outros dentes.

Exodontia a retalho

Extração em que é necessária uma cirurgia para se ter acesso à raiz do dente.
Remoção de excessos de gengiva ocasionadas pelo crescimento anormal do tecido. Esta cirurgia, geralmente, tem por
finalidade regularizar a área que receberá uma prótese total (dentadura) ou removível.
Cirurgia que remove parte de um tecido (gengiva, osso, dente...) que se supõe alterado para envio a um laboratório de
análises. A finalidade é diagnosticar a ocorrência e o tipo de lesão do tecido enviado.

Remoção de Hiperplasias
Biopsia da Cavidade Oral
Frenectomia Labial/Lingual

Cirurgia para redução da ação dos freios ("pele" que une os lábios e a gengiva) na região superior ou inferior.

Enucleação de Cistos Periapicais ou Residuais

Remoção de cistos que são formados por processos infecciosos e/ou inflamatórios que atingiram o nervo (polpa) do dente.

Cirurgia para Remoção de Torus Palatino

Remoção de protuberância óssea ("calo ósseo") no pálato (região superior).

Cirurgia para Remoção de Torus Mandibular

Remoção de protuberância óssea ("calo ósseo") na mandíbula (região inferior).

Ulectomia

Cirurgia para remoção de gengiva que cobre o dente .

Cunha Distal

Cirurgia para redução do volume de gengica na região posterior ao último dente do arco dentário.

Alveoloplastia / Osteoplastia

Cirurgia para corrigir a região de onde foram extraídos os dentes.

Cirurgia para Correção de Bridas Musculares

Cirurgia para reduzir a ação das bridas, que são extensões da gengiva que atuam como freios (região entre a gengiva e os
lábios/bochecha).

Apicectomia Unirradicular sem/com Obturação Retrógada

Cirurgia para remover o foco de infecção e a ponta da raiz de dente com uma raiz.

Apicectomia Multirradicular sem/com Obturações Retrogada

Cirurgia para remover focos de infecção e pontas de raízes de dente com mais de uma raiz.

Amputação Radicular Sem Obturação Retrógrada - Por Raiz

Remoção de uma raiz de um dente multirradiculado, em virtude de comprometimento periodontal.

Amputação Radicular Com Obturação Retrógrada - Por Raíz
Fraturas Alvéolo-dentárias - Redução Cruenta

Procedimento para a correção de fraturas dos ossos onde os dentes estão localizados.

Fraturas Alvéolo-dentárias - Redução Incruenta

Procedimento para a correção de fraturas dos ossos onde os dentes estão localizados, quando há necessidade de cirurgia
para exposição dos ossos.

Excisão de Mucocele

Cirurgia para retirada de pequenos tumores salivares que aparecem principalmente nos lábios.

Excisão de Rânula
Cirurgia de Tumor Odontogênico Misto Intra-ósseo (Odontoma e
Osteoma) e Tecidos Moles da Boca

Remoção de glândula salivar comprometida por obstrução que ocorre no assoalho da boca.

Tratamento/Cirurgia de Cisto de Desenvolvimento - Enucleação

Cirurgia para remoção de cisto.

Tratamento/Cirurgia de Cisto - Marsupialização e Enucleação Final

Cirurgia para gerar um caminho de drenagem para um cisto. Tem como finalidade a diminuição dos cisto, podendo incluir a
sua remoção completa.

Remoção de Corpo Estranho no Seio Maxilar

Remoção de uma raiz dentária, ou qualquer outro corpo estranho, da cavidade existente nos ossos da face.

Cirurgia a retalho c/ enxerto alógeno

Cirurgia que permite a inserção de material sintético para corrigir pequenas falhas ósseas.

Odonto-Secção (por elemento)

Cirurgia para separação das raízes do dente.

Cirurgia de Aprofundamento de Sulco

Cirurgia para aumento de área que receberá próteses.

Tracionamento cirúrgico com finalidade ortodôntica

Tracionamento de dentes total ou parcialmente cobertos por osso para que estes assumam função mastigatória.

Redução de tuberosidade

Cirurgia no osso para melhor receber uma prótese removível ou total.

Remoção de cálculo salivar

Retirada cirúrgica de um cálculo ("pedra") que ocasiona obstrução de alguma glândula salivar.

Ulotomia

Cirurgia para remoção de gengiva que cobre o dente .

Exodontia Simples de 3º Molar

Extração do dente do siso (3º molar).

Remoção de tumores originados por alterações dos dentes (odontomas), dos ossos (osteoma) ou dos tecidos moles da
boca.

Exodontia Simples de dente Supra Numerário Superior Direito
Exodontia Simples de dente Supra Numerário Superior Esquerdo
Extração de dente extra, completamente erupcionado, na região mencionada.

Exodontia Simples de dente Supra Numerário Inferior Direito
Exodontia Simples de dente Supra Numerário Inferior Esquerdo
Exodontia de dente Semi-Incluso Supranumerário Superior Direito
Exodontia de dente Semi-Incluso Supranumerário Superior Esquerdo

Extração de dente extra, parcialmente imerso em osso, na região mencionada.

Exodontia de dente Semi-Incluso Supranumerário Inferior Direito
Exodontia de dente Semi-Incluso Supranumerário Inferior Esquerdo
Exodontia de dente Supra Numerário Incluso Superior Direito
Exodontia de dente Supra Numerário Incluso Superior Esquerdo

Extração de dente extra, totalmente imerso em osso, na região mencionada.

Exodontia de dente Supra Numerário Incluso Inferior Direito
Exodontia de dente Supra Numerário Incluso Inferior Esquerdo
Consulta para semiologia
Retirada de Fios Intra ou Trans-Ósseos
Retirada de Bloqueio Maxilo-Mandibular
Retirada de Ancoragem e Cerclagens

Exame clínico para avaliar a situação bucal, realizada por em especialista em semiologia/estomatologia.
Remoção de fios, ancoragens e bloqueios utilizados para imobilizar a mandíbula e/ou a maxila que foram sujeitos a
traumatismos severos ou fraturas.

TRATAMENTO ENDODÔNTICO
Tratamento Endodôntico Unirradicular

Tratamento de canal de dentes com um único canal (conduto).

Tratamento Endodôntico Birradicular

Tratamento de canal de dentes com dois canais (condutos).

Tratamento Endodôntico com 3 ou mais canais

Tratamento de canal de dentes com três ou mais canais (condutos).

Clareamento Dental (dente desvitalizado)

Clareamento de dente que foi submetido a tratamento de canal.

Tratamento de rizogênese incompleta

Tratamento de canal em dentes que ainda não têm a raiz completamente formada.

Tratamento de perfuração endodôntica

Tratamento de uma perfuração na raiz do dente.
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Troca de medicação intra-canal

Troca de medicamento, realizada em sessões periódicas e previamente ao tratamento de canal, indicada em casos em
que a lesão detectada por radiografia é extensa e/ou em que há suspeita de processo infeccioso bem ativo.

Pulpotomia

Remoção da parte da polpa do dente que fica na coroa dentária, permanecendo a polpa da raiz.

Tratamento Endodôntico de Dente Decíduo

Tratamento de canal em dente de leite.

Preparo para Núcleo Intrarradicular (por elemento)
Retratamento Endodôntico Unirradicular (inclui a desobturação,
instrumentação e obturação).
Retratamento Endodôntico Birradicular (inclui desobturação,
instrumentação e obturação).
Retratamento Endodôntico com 3 ou mais canais (inclui
desobturação, instrumentação e obturação),
Remoção de Núcleo Intrarradicular

Remoção do material obturador de dentro do canal para colocação de um núcleo (pino) no dente.

Coroa Provisória

Dente artificial em resina para ser usado temporariamente, enquanto a prótese final não fica pronta.

Retratamento de dente com um conduto que já foi submetido à tratamento de canal.
Retratamento de dente com dois condutos que já foi submetido à tratamento de canal.
Retratamento de dente com três condutos que já foi submetido à tratamento de canal.
Retirada de pino colocado no canal do dente (pivot).

TRATAMENTOS PROTÉTICOS
Núcleo Metálico Fundido
Núcleo de Preenchimento
Restauração Metálica Fundida

Estrutura metálica, feita em laboratório protético, que é cimentada na parte remanescente de um dente com o objetivo de
reter e suportar uma prótese que substituirá o dente destruído ou perdido.
Estrutura feita em resina, amálgama ou ionômero de vidro que visa reter e suportar uma prótese que substituirá o dente
destruído ou perdido.
Restauração metálica, fundida em laboratório protética, que é cimentada na cavidade preparada do dente a fim de restituir
a sua forma e função.

Coroa Total Metálica

Coroa metálica (dente artificial), feita em laboratório protética, que substitui um dente destruído.

Coroa de Jaqueta Acrílica

Dente artificial confeccionado em resina acrílica. Indicada para dentes anteriores.

Coroa Veneer (faceta em resina)

Dente artificial confeccionado em metal que tem a sua face visível (estética) elaborada em resina.

Coroa metaloplástica.

Dente artificial confeccionado em metal e resina.

Elemento de Prótese Fixa Metalo-plástica

Cada um dos elementos que compõem uma prótese que apresenta, no mínimo, 3 coroas fixas entre si, de metal com
revestimento em resina.

Coroa Oca de Porcelana

Dente artificial confeccionado porcelana pura. Indicada para dentes anteriores.

Coroa Metalo-cerâmica

Dente artificial confeccionado em metal e porcelana.

Elemento de Prótese Fixa Metalo-cerâmica
Inlay / Onlay de Porcelana
Inlay/Onlay em Resina

Cada um dos elementos que compõem uma prótese que apresenta, no mínimo, 3 coroas fixas entre si, de metal com
revestimento em porcelana.
É uma restauração indireta (feita em laboratório), confeccionada em porcelana, que reconstrói pedaços extensos de
dentes destruídos que não podem ser restaurados pelas restaurações convencionais.
É uma restauração indireta (feita em laboratório), confeccionada em resina, que reconstrói pedaços extensos de dentes
destruídos que não podem ser restaurados pelas restaurações convencionais.

Laminado de Porcelana

Faceta indireta (feita em laboratório) confeccionada em porcelana, colocada na face estética nos dentes anteriores.

Laminado em resina

Faceta indireta (feita em laboratório) confeccionada em resina, colocada na face estética nos dentes anteriores.

Prótese Adesiva de 3 Elementos, infra estrutura metálica e
recobrimento em cerâmica
Prótese Adesiva de 3 Elementos, infra estrutura metálica e
recobrimento em resina

Prótese utilizada para substituição de dentes perdidos, confeccionada em metal com revestimento em porcelana. É
cimentada sobre faces não visíveis dos dentes adjacentes à região do dente perdido.

Prótese Parcial Removível Provisória
Prótese Parcial Removível a Grampo
Prótese Parcial Removível a Attachment
Prótese Total Rósea
Prótese Total Incolor
Prótese Total Imediata
Reembasamento
Consertos Simples

Prótese utilizada para substituição de dentes perdidos, confeccionada em metal com revestimento em resina. É cimentada
sobre faces não visíveis dos dentes adjacentes à região do dente perdido.
Prótese temporária para substituição de dentes perdidos, que pode ser removida da boca, para ser usada enquanto a
prótese final não fica pronta.
Prótese para substituição de dentes perdidos, removível da boca e fixada aos dentes presentes por grampos metálicos.
Prótese para substituição de dentes perdidos, removível da boca e fixada aos dentes presentes por meio de encaixes do
tipo macho-fêmea.
Dentadura que substitui todos os dentes de uma arcada, com a parte que corresponde à gengiva confeccionada em resina
de cor rosa.
Dentadura que substitui todos os dentes de uma arcada, com a parte que corresponde à gengiva confeccionada em resina
transparente.
É uma dentadura que é confeccionada e colocada na boca do paciente na mesma sessão em que os dentes são
extraídos. Após alguns meses deve ser substituída ou adequada.
Ajuste de prótese total ou parcial por meio de moldagem e aplicação de resina para que a prótese seja acomodada mais
facilmente na boca do paciente.
Recuperação de prótese total ou parcial que, por algum acidente, foi quebrada, trincada ou teve os seus dentes soltos.

Placa de Acetato para Clareamento Caseiro (por Arcada)
Placa de Mordida em Acrílico / Silicone (Bruxismo ou Noturna)
Acompanhamento de uso de placa de mordida para disfunção de
ATM, por sessão
Coroa 4/5

Placa confeccionada em resina e adaptada aos dentes, utilizada para depositar o material que proporcionará o
clareamento dos dentes do paciente. O próprio paciente controla o uso da placa.
Placa confeccionada em resina e adaptada aos dentes, utilizada para auxiliar o relaxamento dos músculos mastigatórios
ou em casos em que o paciente range os dentes (briquismo ou bruxismo).
Consulta para companhamento e orientação do uso da placa de mordida em pacientes com disfunção de ATM (articulação
têmporo-mandibular).
Dente artificial confeccionado em metal que aproveita uma parte do dente remanescente, substituindo 4 das 5 faces do
dente.

Pino de retenção intra radicular rosqueável ou não (tipo flexi post).

Pino pré-fabricado que é cimentado ou rosqueado no interior da raiz de um remanescente dental para dar suporte e
retenção a uma prótese unitária.

Coroa em cerômero metal free

Dente artificial confeccionado cerômero (híbrido de resina e porcelana). Indicada para dentes anteriores.

Elemento de Prótese Fixa em Cerômero Metal Free
Laminado em cerômero

Cada um dos elementos que compõem uma prótese que apresenta, no mínimo, 3 coroas fixas entre si, de cerômero
(híbrido de resina e porcelana). Não apresentam metal em sua composição.
Faceta indireta (feita em laboratório) confeccionada em cerômero (híbrido de resina e porcelana) colocada na face estética
nos dentes anteriores.

Inlay/Onlay de Cerômero

É uma restauração indireta (feita em laboratório), confeccionada em cerômero (híbrido de resina e porcelana), que
reconstrói pedaços extensos de dentes destruídos que não podem ser restaurados pelas restaurações convencionais.

Elemento de Prótese Fixa com metal e cerômero

Cada um dos elementos que compõem uma prótese que apresenta, no mínimo, 3 coroas fixas entre si, de metal com
revestimento em cerômero (híbrido de resina e porcelana).

Coroa in ceran (metal free)

Dente artificial confeccionado em In Ceran (porcelana especial). Indicada para dentes anteriores.

Elemento de Prótese Fixa InCeran (metal free)

Cada um dos elementos que compõem uma prótese que apresenta, no mínimo, 3 coroas fixas entre si, em In Ceran. Não
apresentam metal em sua composição.

Coroa em metal com cerômero

Dente artificial confeccionado em metal e cerômero (híbrido de resina e porcelana).

TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS CORRETIVOS, PREVENTIVOS E INTERCEPTIVOS E TRATAMENTOS ORTOPÉDICOS
Ortodontia Fixa / Tratamento Ortodôntico Fixo Oral por Arcada

-

Ortodontia Fixa / Tratamento Ortodôntico Fixo Parcial por Arcada

-
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Mantenedor de Espaço (Fixo ou Móvel)

-

Ortodontia Móvel / Placa de Mordida Ortodôntica

-

Ortodontia Móvel / Plano Inclinado (Individual ou Múltiplo)
Ortodontia Móvel / Aparelho Para Correção de Deglutição - Banda /
Grade

-

Ortodontia Móvel / Placa Para Correção de Deglutição Removível

-

Ortodontia Fixa / Arco Lingual de Nance

-

Ortodontia Móvel / Placa de Hawley

-

Arco Vestibular de Bumper

-

Ortodontia Móvel / Aparelho Extra Oral

-

Mentoneira

-

Ortodontia Fixa / Quadrielice

-

Ortodontia Fixa / Disjuntor de Maxila (Hyrax, Hass, McNamara)

-

Ortodontia Fixa / Barra Palatina

-

Ortodontia Fixa / Botão de Nance.

-

Ortodontia Fixa / Distal Jet

-

Ortodontia Fixa / Pendex - Pendulum

-

Ortodontia Fixa / Jones Jig

-

Ortodontia Fixa / Distalizador com mola de nitinol.

-

Ortodontia Fixa / Gianelly

-

Ortodontia Fixa / Plano anterior fixo

-

Ortodontia Fixa / Contenção fixa inferior (3/3)

-

Ortodontia Móvel / Placa com expansor

-

Ortodontia Móvel / Placa com reeducador de língua
Ortodontia Móvel / Placa cêntrica (montagem de modelos
emarticulador, com posição de oclusão em cêntrica; usada por 3/4
meses, antes da instalação do aparelho ortodôntico)
Ortodontia Móvel / Placa para vertilização de caninos.

-

Ortodontia Móvel / Placa para distalizar 7/7.

-

Ortodontia Móvel / Protetor de silicone

-

Ortodontia Móvel / Recuperador de espaço

-

Ortodontia Móvel / Redutor de espaço

-

Placa Lábio-Ativa

-

Binler (Valor para as 2 Arcadas)

-

Planas (valor para as duas arcadas)

-

Frankel (valor para as duas arcadas)

-

Bionator de Balters (valor para as duas arcadas)

-

Máscara Delaire / Petite

-

Mentoneira

-

Mentoneira de tração reversa.

-

Aparelho extra-oral.

-

Equilibrador de Planas com tubos telescópicos

-

Herbst (valor para as 2 arcadas)

-

Klammt (valore apra as 2 arcadas).

-

Placas duplas para avanço.

-

Aparelhos SN ( SN1 - SN2- SN3 - SN4 - SN5 - SN6 - SN7 )

-

Splinter.

-

Twin Block

-

-

-

Monobloco.

-

RADIOLOGIA
Documentação Periodontal

Conjunto de exames radiológicos, solicitado pelo especialista em periodontia, composto por panorâmica com traçado,
levantamento periapical, interproximais, fotos - 2 extra e 3 intra bucais - ,modelos, caixa para modelos e pasta.

Radiografia Panorâmica sem Traçado

Radiografia que permite uma visão completa dos maxilares.

Radiografia Panorâmica com Traçado

Radiografia que permite uma visão completa dos maxilares com traçados auxiliares.

Telerradiografia sem Traçado

São radiografias realizadas em Centros Radiológicos Especializados, tiradas por fora da boca, que mostram o perfil do
paciente (visão lateral). São utilizadas para o planejamento dos tratamentos ortodônticos.

Telerradiografia com Traçado

São radiografias realizadas em Centros Radiológicos Especializados, tiradas por fora da boca, que mostram o perfil do
paciente (visão lateral), com traçados auxiliares. São utilizadas para o planejamento dos tratamentos ortodônticos.

Telerradiografia Frontal sem Traçado

São radiografias realizadas em Centros Radiológicos Especializados, tiradas por fora da boca, que mostram a face do
paciente (visão frontal). São utilizadas para o planejamento dos tratamentos ortodônticos.

Telerradiografia Frontal com Traçado

São radiografias realizadas em Centros Radiológicos Especializados, tiradas por fora da boca, que mostram o face do
paciente (visão frontal), com traçados auxiliares. São utilizadas para o planejamento dos tratamentos ortodônticos.

Radiografia Intra Oral Periapical (unidade)

Radiografia intra-bucal para investigação da raiz do dente e de suas adjacências.

Radiografia Intra Oral Interproximal (unidade)

Radiografia intra-bucal para investigação de cáries nas regiões de contato entre os dentes.

Radiografia Intra Oral Oclusal (unidade)
Levantamento Periapical - Boca Toda
Técnica de Localização
Radiografia Mão e Punho

Radiografia intra-bucal de todos os dentes da parte superior mostrando o céu da boca (palato), ou de todos os dentes da
parte inferior mostrando o assoalho bucal.
Técnica que permite a visualização de toda a boca do indivíduo com um bom nível de detalhamento por meio da realização
de 14 radiografias periapicais.
Técnica que utiliza duas radiografias periapicais para estimar a localização de alguma estrutura ou de um dente, quando
não se tem idéia da profundidade em que este se encontra.
Radiografia da mão e do punho para determinação do estágio de crescimento ósseo.

ATM - convencional (6 posições-transfacial/transcraneana)
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ATM - convencional (3 posições-transfacial)
ATM - convencional (3 posições-transcraneana)

Radiografias extrabucais para investigação de problemas com a articulação da mandíbula.

Radiografia Panorâmica Especial para ATM
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