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Observações do Grupo:
Grupo: 200-Radiologia

- Os pedidos odontológicos deverão ser emitidos pelos cirurgiões-dentistas constando o dente, região e número de películas radiográficas. Não serão aceitos pedidos em formulário pré-impresso e nem
pedidos odontológicos rasurados.
- Somente as clínicas especializadas em radiologia deverão cobrar os procedimentos radiológicos em Guias de Atendimento - GA, acompanhadas do pedido odontológico.  As demais clínicas deverão fazê-lo
nas Fichas Odontológicas Externas - FOE, juntamente com o tratamento, quando houver.
- Quando as perícias inicial e/ou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não.
- Qualquer tratamento que ultrapasse o valor de R$ 892,00 deverá ser submetido às perícias inicial e final.

Código Perícia Inicial Perícia Final Valor(R$) Carência/mêsProcedimento
Sim Sim 866,00Ressonância Magnética para ATM (bilateral)0
Não Não 16,00RX periapical

Obs:
- Quando for efetuada solicitação para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada
em radiologia, credenciada ao PRÓ-SER.

210

Não Não 16,00RX BITE-WING (interproximal)
Obs:
- Quando for efetuada solicitação para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada
em radiologia, credenciada ao PRÓ-SER.

220

Não Não 30,00RX oclusal230
Não Não 60,00RX postero-anterior240
Não Não 129,00RX da ATM série completa (3 incidências)250
Não Não 62,00RX panorâmica260
Não Não 82,00Telerradiografia com traçado computadorizado270
Não Não 60,00Telerradiografia sem traçado280
Não Não 71,00RX da mão (Carpal)290
Não Não 69,00Modelos ortodônticos (par)300
Não Não 16,00Imagens (foto e/ou slide - unidade) - máximo de 8 (oito) unidades320
Não Não 101,00Panorâmica com traçado330
Sim Não 133,00Tomografia linear com 1 corte340
Sim Não 233,00Tomografia linear com 2 cortes350
Sim Não 308,00Tomografia linear com 3 cortes360
Sim Não 410,00Tomografia linear com 4 cortes370
Não Não 33,00Imagens em CD380
Não Não 329,00Documentação ortodôntica (  1 panorâmica,   1 telerradiografia com traçado,   1 par de modelos ortodônticos,

8 imagens)
390
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- Os pedidos odontológicos deverão ser emitidos pelos cirurgiões-dentistas constando o dente, região e número de películas radiográficas. Não serão aceitos pedidos em formulário pré-impresso e nem
pedidos odontológicos rasurados.
- Somente as clínicas especializadas em radiologia deverão cobrar os procedimentos radiológicos em Guias de Atendimento - GA, acompanhadas do pedido odontológico.  As demais clínicas deverão fazê-lo
nas Fichas Odontológicas Externas - FOE, juntamente com o tratamento, quando houver.
- Quando as perícias inicial e/ou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não.
- Qualquer tratamento que ultrapasse o valor de R$ 892,00 deverá ser submetido às perícias inicial e final.

Código Perícia Inicial Perícia Final Valor(R$) Carência/mêsProcedimento
Sim Não 136,00Tomografia Computadorizada para 1 dente

Obs:
- Os exames de Tomografia Computadorizada (códigos 397 a 401) incluem: imagem panorâmica, imagem 3D, imagem axial e cortes transaxiais das regiões de interesse.

397

Sim Não 196,00Tomografia Computadorizada para 2 dentes na mesma arcada
Obs:
- Os exames de Tomografia Computadorizada (códigos 397 a 401) incluem: imagem panorâmica, imagem 3D, imagem axial e cortes transaxiais das regiões de interesse.

398

Sim Não 257,00Tomografia Computadorizada para 3 dentes na mesma arcada
Obs:
- Os exames de Tomografia Computadorizada (códigos 397 a 401) incluem: imagem panorâmica, imagem 3D, imagem axial e cortes transaxiais das regiões de interesse.

399

Sim Não 318,00Tomografia Computadorizada para 4 dentes na mesma arcada
Obs:
- Os exames de Tomografia Computadorizada (códigos 397 a 401) incluem: imagem panorâmica, imagem 3D, imagem axial e cortes transaxiais das regiões de interesse.

400

Sim Não 377,00Tomografia Computadorizada de Maxila ou Mandíbula Total
Obs:
- Os exames de Tomografia Computadorizada (códigos 397 a 401) incluem: imagem panorâmica, imagem 3D, imagem axial e cortes transaxiais das regiões de interesse.

401

Sim Não 225,00Tomografia Computadorizada da articulação têmporo-mandibular ATM - unilateral402
Sim Não 375,00Tomografia Computadorizada da articulação têmporo-mandibular ATM - bilateral403
Sim Não 375,00Tomografia Computadorizada dos seios da face404
Sim Não 344,00Tomografia Computadorizada de Crânio Total405
Sim Não 388,00Tomografia Computadorizada de Crânio Total com Análise Cefalométrica Tridimensional406


