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8.52.00.182 Curetagem apical N S 2178/ 5960  R$                    118,00 

Não pode ser associada à apicetomia. 

24

8.20.00.786
Exérese ou excisão de cistos 

odontológicos
N S

2176/ 5220/ 

5840
 R$                    251,00 

Poderá ser realizado por cirurgião buco-maxilo-facial 

em crianças de até 13 anos incompletos. 0

8.52.00.026 Preparo para núcleo intrarradicular N S 2140 71,00R$                       

Poderá ser realizado por endodontista em crianças de 

até 13 anos incompletos quando se tratar de dente 

permanente, mediante encaminhamento do 

odontopediatra. 

Necessário raio-x inicial e final.

24

8.52.00.050 Remoção de corpo estranho intracanal N S 2173  R$                      78,00 
Poderá ser realizado por endodontista em crianças de 

até 13 anos incompletos quando se tratar de dente 
24

8.52.00.077 Remoção de núcleo intrarradicular N S 2100 139,00R$                    
Poderá ser realizado por endodontista em crianças de 

até 13 anos incompletos quando se tratar de dente 
24

8.52.00.093 Retratamento endodôntico birradicular N S 2060 391,00R$                    

Poderá ser realizado por endodontista em crianças de 

até 13 anos incompletos quando se tratar de dente 

permanente, mediante encaminhamento do 

odontopediatra. 

Necessário raio-x inicial e final.

24

8.52.00.107
Retratamento endodôntico 

multirradicular
N S 2070 653,00R$                    

Poderá ser realizado por endodontista em crianças de 

até 13 anos incompletos quando se tratar de dente 

permanente, mediante encaminhamento do 

odontopediatra. 

Necessário raio-x inicial e final.

24

8.52.00.115
Retratamento endodôntico 

unirradicular
N S 2050 284,00R$                    

Poderá ser realizado por endodontista em crianças de 

até 13 anos incompletos quando se tratar de dente 

permanente, mediante encaminhamento do 

odontopediatra. 

Necessário raio-x inicial e final.

24

8.52.00.123 Tratamento de perfuração endodôntica N S 2090 150,00R$                    

Poderá ser realizado por endodontista em crianças de 

até 13 anos incompletos quando se tratar de dente 

permanente, mediante encaminhamento do 

odontopediatra. 

Necessário raio-x inicial e final.

24

8.52.00.131
Tratamento endodôndico de dente com 

rizogênese incompleta
N S 2150 85,00R$                       

Necessário raio-x inicial e final.

Por Sessão.
24

8.52.00.140 Tratamento endodôntico birradicular N S 2020 322,00R$                    

Poderá ser realizado por endodontista em crianças de 

até 13 anos incompletos quando se tratar de dente 

permanente, mediante encaminhamento do 

odontopediatra. 

Necessário raio-x inicial e final.

24

Endodontia



8.52.00.158
Tratamento endodôntico 

multirradicular
N S 2030 481,00R$                    

Poderá ser realizado por endodontista em crianças de 

até 13 anos incompletos quando se tratar de dente 

permanente, mediante encaminhamento do 

odontopediatra. 

Necessário raio-x inicial e final.

24

8.52.00.166 Tratamento endodôntico unirradicular N S 2010 233,00R$                    

Poderá ser realizado por endodontista em crianças de 

até 13 anos incompletos quando se tratar de dente 

permanente, mediante encaminhamento do 

odontopediatra. 

Necessário raio-x inicial e final.

24


