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ESTRUTURA DESCRICÃO
PERÍCIA
INICIAL

PERÍCIA
FINAL

 VALOR (R$) OBSERVAÇÃO CARÊNCIA

8.40.00.112 Aplicação tópica de verniz fluoretado N N  R$        45,00 

Por sessão e no máximo 4 sessões.

Só cabe o pagamento de uma sessão por data de 
atendimento.

Indicado somente para crianças até 13 (treze) anos e 
liberado de seis em seis meses. 

Se houver indicação para maior número de sessões, 
o paciente deverá ser encaminhado para perícia 
inicial.

6

8.60.00.144 Arco lingual S S 334,00R$      
Deverá constar laudo do profissional na realização 
da perícia inicial.

12

8.10.00.014 Condicionamento em Odontologia S N  R$        68,00 

Por sessão e no máximo de 2 sessões.

Só cabe o pagamento de uma sessão por data de 
atendimento. 

12

8.30.00.046 Coroa de aço em dente decíduo S S 112,00R$      Necessário raios X final. 12

8.30.00.089 Exodontia simples de decíduo N N  R$        55,00 

Para exodontia de dente decíduo em pacientes 
acima de 13 (treze) anos deve ser considerado o 
código 8.00.40.650 - Exodontia de decíduo 
anquilosado ou com retenção prolongada em 
adulto, com a realização de perícias inicial e final, 
sendo necessários raios X inicial e final.

0

8.60.00.314 Grade palatina fixa S S 334,00R$      
Deverá constar laudo do profissional na realização 
da perícia inicial.

12

ODONTOPEDIATRIA
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 VALOR (R$) OBSERVAÇÃO CARÊNCIA

ODONTOPEDIATRIA

8.60.00.322 Grade palatina removível S S  R$      192,00 
Deverá constar laudo do profissional na realização 
da perícia inicial.

12

8.50.00.787
Imobilização dentária em dentes 
decíduos

S S 132,00R$      O código contempla a imobilização de 3 elementos. 0

8.30.00.097 Mantenedor de espaço fixo S S  R$      176,00 SEM OBSERVAÇÃO 12
8.30.00.100 Mantenedor de espaço removível S S 176,00R$      SEM OBSERVAÇÃO 12

8.60.00.470 Placa de Hawley - com torno expansor S S  R$      324,00 
Deverá constar laudo do profissional na realização 
da perícia inicial.

0

8.60.00.535 Placa lábio-ativa S S 294,00R$      
Deverá constar laudo do profissional na realização 
da perícia inicial.

12

8.60.00.551 Plano inclinado S S  R$      200,00 
Deverá constar laudo do profissional na realização 
da perícia inicial.

12

8.30.00.127 Pulpotomia em dente decíduo N S 90,00R$        
Indicado somente em casos de trauma. 

Necessários raios X inicial e final.
12

8.60.00.560 Quadrihélice S S  R$      415,00 
Deverá constar laudo do profissional na realização 
da perícia inicial.

12

8.40.00.244 Teste de fluxo salivar N S 102,00R$      
Inclui o teste de fluxo salivar e teste de risco de 
cárie.

0

8.30.00.151
Tratamento endodôntico em dente 
decíduo

N S  R$      221,00 Necessários raios X  inicial e final. 12
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 VALOR (R$) OBSERVAÇÃO CARÊNCIA

ODONTOPEDIATRIA

8.20.00.557 Cunha proximal S S 214,00R$      

Poderá ser realizado por odontopediatra ou por 
periodontista em crianças de até 13 anos 
incompletos para remoção de capuz gengival na face 
oclusal ou em outras, em dentes recém-irrompidos, 
onde há necessidade de restauração ou selamento.

Consiste em tratamento cirúrgico de bolsas 
periodontais com defeito ósseo angular nas 
superfícies proximais de molares que dispõem de 
gengiva inserida reduzida.

0

8.10.00.189
Diagnóstico e planejamento para 
tratamento odontológico

N S  R$        97,00 
Planejamento pré-operatório e proservação pré-
cirúrgica.

0

8.20.00.883 Frenulectomia labial S S 179,00R$      

Poderá ser realizado por cirurgião buco-maxilo-facial 
em crianças de até 13 anos incompletos.

Consiste em realizar a ressecção cirúrgica da 
hipertrofia do tecido fibro-mucoso presente na base 
do lábio superior ou inferior denominado hipertrofia 
de freio labial.

0

8.20.00.891 Frenulectomia lingual S S  R$      179,00 

Poderá ser realizado por cirurgião buco-maxilo-facial 
em crianças de até 13 anos incompletos.

Consiste em realizar a ressecção cirúrgica da 
hipertrofia do tecido fibro-mucoso presente na base 
da língua, denominado hipertrofia de freio lingual.

0
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 VALOR (R$) OBSERVAÇÃO CARÊNCIA

ODONTOPEDIATRIA

8.20.01.251
Reimplante dentário com
contenção

N S 185,00R$      

Poderá ser realizado por cirurgião buco-maxilo-facial 
em crianças de até 13 anos incompletos.

Necessário raios X final.

0


