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Ação coletiva de aplicação 

tópica de flúor gel 

0101020015 Aplicação tópica de flúor em gel com concentração de 1,23 , realizada 

sistematicamente por grupos populacionais sob orientação e supervisão de um ou 

mais profissionais de saúde, utilizando-se escova dental, moldeira, pincelamento ou 

outras formas de aplicação. ação registrada por pessoa por mês. 

Ação coletiva de escovação 

dental supervisionada* 

0101020031 Escovação dental com ou sem evidenciação de placas bacterianas. realizada com 

grupos populacionais sob orientação e supervisão de um ou mais profissionais de 

saúde. Ação registrada por usuário por usuário participante da ação.  

Ação coletiva de exame bucal 

com finalidade epidemiológica 

0101020040 Compreende a avaliação de estruturas da cavidade bucal, com finalidade de 

diagnóstico segundo critérios epidemiológicos, em estudos de prevalência, incidência e 

outros, com o objetivo de elaborar perfil epidemiológico e/ou avaliar o impacto das 

atividades desenvolvidas, subsidiando o planejamento. 

Acesso à polpa dentaria e 

medicação (por dente) 

0307020010 Remoção da polpa dentaria da câmara pulpar com extirpação da polpa radicular e 

medicação . 

Assistência domiciliar por 0301050023 Consiste na assistência domiciliar, realizado por equipe multiprofissional à paciente em 



equipe multiprofissional. atenção domiciliar. 

Atendimento a gestante Tela Odontologia ESUS, 

campo gestante, abaixo 

campoTipo de Consulta 

Atendimento realizado na usuária que esteja gestante, independentemente do 

período gestacional. 

Atendimento de urgência em 

atenção básica 

0301060037 Atendimento prestado a pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizacoes de 

patologias crônicas, de baixa complexidade, que sao acolhidos nas unidades básicas de 

saúde, sem agendamento prévio, onde recebem atendimento e tem sua necessidade 

assistencial atendida. 

Avaliação dos itens de 

vigilância em saúde bucal 

Tela Odontologia ESUS, 

aba Vigilância em Saúde 

Refere-se às condições de vigilância em saúde bucal percebidas no momento da 

consulta clínica como: Abscesso dentoalveolar; alteração em tecidos moles; dor de 

dente; fendas ou fissuras labiopalatais; fluorose  dentária moderada ou severa; 

traumatismo dentoalveolar;  

Consulta agendada Tela Odontologia ESUS, 

Campo Tipo de 

Atendimento 

É toda consulta realizada após agendamento, de caráter não urgente. Pode ser oriunda 

da demanda espontânea que não foi atendida no mesmo dia da procura, mas tinha 

indicação e foi agendada para outro dia ou em casos de retorno dos atendimentos. Por 

exemplo, uma consulta de retorno agendada para a continuidade do tratamento 

previsto na primeira consulta odontológica individual. 

Consulta de conclusão do 

tratamento em odontologia 

Tela Odontologia ESUS, 

Campo T.C. Inicial ou T.C. 

Manutenção na tela odonto 

na aba 

Conduta/Encaminhamento 

Situação em que houve o encerramento de determinado “período de tratamento”, ou 

seja, foram concluídas todas as ações propostas no plano preventivo-terapêutico da 

primeira consulta odontológica programática. 

Curativo de demora c/ ou s/ 

preparo biomecânico 

0307020029 Este procedimento e utilizado quando nao consegue obturar o dente em uma única 

sessão, Nas sessões de desobstrução dos canais radiculares para retratamento 

endodontico, tratamento de dentes com rizogenese incompleta , de dentes 



permanentes e decíduos. 

Exodontia de dente decíduo 0414020120 Remoção cirúrgica de dentes decíduos erupcionados completamente na cavidade oral 

ou restos radiculares, com sutura quando necessário. 

Exodontia de dente 

permanente 

0414020138 Remoção cirúrgica de dentes permanentes erupcionados completamente na cavidade 

oral ou restos radiculares, com sutura quando necessário. 

Orientação de higiene bucal Tela Odontologia ESUS, 

campo procedimento 
Sem descrição no SIGTAP 

Primeira consulta 

odontológica programática 

0301010153 Avaliação das condições gerais de saúde e realização de exame clínico odontológico 

com finalidade de diagnostico e, necessariamente, elaboração de um plano preventivo 

-terapêutico. implica registro das informações em prontuário. recomenda-se 01 (uma) 

consulta/ano por pessoa. 

Profilaxia/ remoção de placa 

bacteriana** 

0307030040 Consiste no procedimento realizado no consultório odontológico para remover placa 

bacteriana das superfícies dentárias com o objetivo de prevenir doenças bucais. 

podendo ser realizado com jato de bicarbonato ou utilizando escova de robson e/ou 

taça de borracha com pasta profilática ou pedra pomes. 

Pulpotomia dentária 0307020070 TRATAMENTO DA POLPA CORONAL, MANTENDO A VITALIDADE E FUNCIONALIDADE 

DA POLPA RADICULAR DENTES DECIDUOS E PERMANENTES. 

Raspagem alisamento e 

polimento supragengivais (por 

sextante)** 

0307030016 Procedimento que engloba a remoção de indutos, placa bacteriana e cálculo dental 

supragengivais através da raspagem, alisamento e polimento de superfície corono-

radicular a cada seis elementos dentários. 

Raspagem alisamento 

subgengivais (por sextante) 

0307030024 Procedimento que engloba a remoção da placa bacteriana e calculo dental 

subgengivais através da raspagem e alisamento da superfície radicular a cada seis 



elementos dentários. 

Restauração de dente decíduo 0307010023 Tratamento dentário com o uso de instrumentos manuais e/ ou rotatórios para 

qualquer tipo de cavidade dentaria,com emprego de material restaurador por dente 

que pode ser amalgama de prata, resina, ionômero de vidro. 

Restauração de dente 

permanente anterior 

0307010031 Tratamento dentário com o uso de instrumentos manuais e/ ou rotatórios para 

qualquer tipo de cavidade dentaria,com emprego de material restaurador por dente 

que pode ser resina, ionômero de vidro, com a utilização ou não de pino rosqueavel. 

Restauração de dente 

permanente posterior 

0307010040 Tratamento dentário com o uso de instrumentos manuais e/ ou rotatórios para 

qualquer tipo de cavidade dentaria, com emprego de material restaurador por dente 

que pode ser amalgama de prata, resina, ionômero de vidro, com a utilização ou não 

de pino rosqueavel. 

Selamento provisório de 

cavidade dentária 

0101020090 Fechamento de cavidade com ou sem preparo cavitario para fins de restauração, com 

o objetivo de redução da septicemia bucal ou de terapia expectante como etapa 

intermediaria ate que a restauração definitiva seja executada. inclui-se nesta 

denominação os procedimentos conhecidos como adequação do meio bucal, controle 

da infecção intra bucal, controle epidemiológico da carie e a restauração provisória, 

dentre outras. 

Tratamento de alveolite 0414020383 Consiste na irrigação e curetagem com aplicação de curativo medicamentoso em 

alvéolos dentários com cicatrização tardia. 

Ulotomia/ulectomia 0414120405 Incisão ou remoção de tecido gengival fibroso que esteja dificultando o irrompimento 

dentário. 

Procedimentos segundo a descrição do SIGTAP são realizados também pelo *TSB e ASB e **TSB 


