Secretaria Municipal de Saúde
Superintendência de Gestão Redes de Atenção à Saúde
Gerência de Saúde Bucal

PROCEDIMENTOS CLINICOS E CIRURGICOS ODONTOLÓGICOS - TABELA SIGTAP
CBOs que poderão executar os procedimentos:
CÓDIGO SIGTAP

PROCEDIMENTO

Clínico geral -223208; Estomatologista - 223220; Odontopediatra -223236;PNE-223288;Periodontista - 223264;
Bucomaxilo-223268;Saúde coletiva- 223276;CD Saude da família-223293
DESCRIÇÃO

01.01.02.003.1 AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA

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
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 participante da
ação..

AÇÃO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALIDADE
01.01.02.004.0 EPIDEMILÓGICA

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

01.01.02.001.5 AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL

0301010153

PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA

0301010030

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO
BÁSICA

0301010048

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA

0301050147

VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR

0414020073

CURETAGEM PERIAPICAL

0414020065
0404020313
0201010232
0201010526

CORRECAO DE TUBEROSIDADE DO MAXILAR
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DOS OSSOS DA FACE
BIOPSIA DE GLANDULA SALIVAR
BIOPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA

0414010388
0404020089

TRATAMENTO DE FISTULA INTRA/EXTRA ORAL
EXCISAO DE RANULA OU FENOMENO DE RETENCAO SALIVAR

0414020057

CORRECAO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR

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.
Os profissionais cirurgiões dentistas vão utilizar este procedimento para registrar as consultas odontológicas
intermediarias, de retorno, tratamento terminado.
Consulta clínica de profissionais de saúde (exceto médico) de nível superior na atenção especializada
Atividade realizada por profissional superior, objetivando a realização de ações executadas para fins de
busca ativa, ações de vigilância, cadastramento familiar, alvo, incluindo usuários sob cuidados domiciliares
realizados pelas equipes de atenção básica e/ou equipes multiprofissionais de atenção domiciliar/equipes
multiprofissional de apoio.
Tratamento cirúrgico de periápice dentário nos casos de lesões apicais em que o tratamento endodôntico
não é resolutivo
Procedimento de plastia óssea e de tecido mole da região de tuberosidade maxilar para confecção de
prótese dentária
Retirada de fragmentos de ossos do crânio e da face, para exame histopatológico.
Retirada de fragmentos de tecido de glândula salivar para exame histopatológico.
Biópsia dos tecidos moles da boca
Remoção e plastia de trajeto fistuloso de origem infecciosa e odontogênica com remoção de foco de
infecção.
Remoção de lesões de retenção de muco, com mucocele ou rânula
Correção e regularização de área chapeável para confecção de próteses dentárias por meio da remoção de
espículas ósseas que dificultam a reabilitação protética do paciente desdentado ou que esteja causando dor
ao paciente.

CÓDIGO SIGTAP

PROCEDIMENTO

0414020022

APICECTOMIA C/ OU S/ OBTURACAO RETROGRADA

0404020674

RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO LÁBIO TRAUMATIZADO

0404020445

CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM

0414020359

TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMORRAGIA BUCO DENTAL

0414020049

CORREÇAÕ DAS BRIDAS MUSCULARES

0414020278

REMOÇAO DE DENTE RETIDO INCLUSO,IMPACTADO

0414020243

REIMPLANTE/ TRANSPLANT DENTAL

0414020278
0201010348

REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)
BIOPSIA DE OSSO DO CRANIO E DA FACE

0404020488

OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO DENTARIAS

0404020097

EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA BOCA

0307010058

TRATAMENTO DE NEVRALGIAS

0404020615

REDUÇÃO DE LUXAÇÃO DE A.T.M

0404020623

RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA

0404020674

RECONSTRUÇAÕ PARCIAL LABIO

0414010345

EXCISÃO DE CALCULO DE GLÂNDULA SALIVAR

DESCRIÇÃO

Procedimento cirúrgico para remoção da área patológica periapical, seguido da ressecção do ápice radicular
em dentes uni, bi ou tri-radiculares. Com a realização ou não da obturação retrógrada.
Procedimento de sutura por planos mais hemostasia do lábio com laceração traumática. Quando identificado
que este procedimento decorre de ato de violência contra mulher, recomenda-se apresentação em BPA-i
com registro no campo CID.
Procedimento realizado em traumatismo dento-alveolar, onde é realizado a fixação dos dentes acometidos
na fotopolimerização com o objetivo de estabilizar os dentes com mobilidade.
Consiste na realização de curetagem, compressão local e sutura para conter a hemorragia, podendo
complementar com prescrição medicamentosa e solicitação de exames laboratoriais hematológicos
Incisão cirúrgica para correção do posicionamento da musculatura existente entre a mucosa da bochecha e a
borda da gengiva
Procedimento cirúrgico de remoção de dentes que permaneceram retidos em nível ósseo, mucoso ou
impactado em dentes vizinhos, mesmo após o seu período normal de erupção.
Redução cirúrgica da avulsão dental acidental seguida de splintagem dos dentes acometidos e para
procedimentos de transplante autógeno de dentes com finalidade ortodôntica ou para reabilitação de perdas
dentárias.
Procedimento cirúrgico de remoção de dentes que permaneceram retidos em nível ósseo, mucoso ou
impactado em dentes vizinhos, mesmo após o seu período normal de erupção.
Retirada de fragmentos de ossos do crânio e da face, para exame histopatológico.
Procedimento realizado cirurgicamente, onde o osso alveolar fraturado é abordado diretamente reduzindo
anatomicamente em oclusão, com necessidade de osteossíntese. Inclui a barra metálica para contenção
dentária.
Consiste no procedimento no qual, após administrada anestesia local, é realizada uma incisão com bisturi,
em formato de fuso, envolvendo a lesão a ser removida, atingindo toda a mucosa. A ferida cirúrgica é
fechada com sutura que pode ter ou não pontos. No caso de existirem pontos externos, estes podem ser
retirados em 5 a 10 dias e se a sutura for com fio absorvível, não necessita de retirada. Está indicada para
excisão de cistos ou outras lesões benignas da mucosa da boca.
Tratamento medicamentoso das dores orofaciais, principalmente trigeminais, com evolução clinica quinzenal
e controle hematológico
Manobra de redução da articulação temporo mandibular (ATM), podendo ser necessário o uso de sedação e
relaxamento muscular, seguido de estabilização da mandíbula com bandagem. Obs: quando identificado que
este procedimento decorre de ato de violência contra mulher, recomenda-se o registro no campo diagnóstico
secundário da AIH
Procedimento cirúrgico para remoção de placas e parafusos de titânio ou fios de aço utilizados em síntese
óssea
Procedimento de sutura por planos mais hemostasia do lábio com laceração traumática. Quando identificado
que este procedimento decorre de ato de violência contra mulher, recomenda-se apresentação em BPA-i
com registro no campo CID
Consiste na retirada cirúrgica de calculo da glândula salivar, onde se faz uma incisão (corte) ao redor ou em
qualquer outra forma e após parado o sangramento por técnicas cirúrgicas, se junta as laterais da ferida com
pontos, quaisquer que sejam os tipos de pontos (simples, continuo, etc.)

CÓDIGO SIGTAP
0414010361
0404020100
0201010526

0404020577
0404020054
0414020146
0414020030

0414020200
0414020383
0414020405
0414020219
0414020170
0414020090
0414020294

0414010256
0401010082

PROCEDIMENTO

FRENECTOMIA

0414020367

TRATAMENTO CIRURGICO PARA TRACIONAMENTO DENTAL

0404010512
0301100152

SINUSOTOMIA TRANSMAXILAR
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS

0101020090
0101020058

DESCRIÇÃO

Tratamento cirúrgico ambulatorial para remoção de pequenos cistos e tumores do complexo maxiloEXERESE DE CISTO ODONTOGÊNICO E NÃO-ODONTOGÊNICO
mandibular que permitam sua exenteração em um único tempo cirúrgico.
EXCISÃO DE CUNHA DE LÁBIO
Excisão de lesão benigna e maligna do lábio em cunha
BIOPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA
Biopsia dos tecidos moles da boca
Procedimento para a redução anatômica em oclusão de fratura alvéolo-dentária seguida de estabilização da
mesma com fixação dentária e bloqueio maxilo-mandibular eventual e sem abordagem cirúrgica. Inclui a
REDUÇAÕ DE FRATURA ALVEOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSSÍNTESE barra metálica para contenção dentária.
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS
Consiste na realização de drenagem simples da boca e anexos
Remoção múltipla de restos radiculares ou de dentes com exodontia indicada por cárie ou periodontites
crônicas (principalmente em casos de tratamento radioterápico posterior)
EXODONTIA MULTIPLA COM ALVEOLO PLASTIA POR SEXTANTE
Correção cirúrgica de alterações de área chapeável, com perda de altura do vestíbulo principalmente por
APROFUNDAMENTO DE VESTIBULO ORAL POR SEXTANTE
reabsorção do rebordo alveolar
Tratamento cirúrgico com finalidade também diagnóstica das lesões císticas do complexo maxilofacial e tem
como objetivo descomprimir a lesão promovendo a redução do volume total da lesão para posterior
MARSUPIALIZAÇÃO DE CISTOS E PSEUDOCISTOS
enucleação ou não
Consiste na irrigação e curetagem com aplicação de curativo medicamentoso em alvéolos dentários com
cicatrização tardia.
TRATAMENTO DE ALVEOLITE
ULOTOMIA E ULECTOMIA
Incisão ou remoção de tecido gengival fibroso que esteja dificultando o irrompimento dentário.
Procedimento cirúrgico periodontal objetivando eliminar problemas que afetam as furcas ou comprometem
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO
uma ou mais raízes sem que a exodontia esteja indicada
GLOSSORAFIA
Consiste na realização de suturas de ferimentos da língua.
Procedimento com finalidade reabilitadora estética e funcional para possibilitar a reabilitação dentária com
ENXERTO OSSEO DE ÁREA DOADORA INTRABUCAL
implantes ou prótese dentária
Remoção cirúrgica e plástica óssea de hematomas ósseos localizados em área chapeável que estejam
REMOÇÃO DE TORUS E EXOSTOSES
impossibilitando a confecção de próteses dentárias
Tratamento de fístula oro-sinusal ou oro-nasal com rotação de retalhos bucais ou reconstrução da mucosa
nasal.quando identificado que este procedimento decorre de ato de violência contra mulher recomenda-se
quando apresentado na AIH
TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA ORONASAL/OROSINUSAL

SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA
APLICACAO TOPICA DE CARIOSTÁTICO

Procedimento cirúrgico para exposição de coroas dentárias em dentes retidos em suas diversas finalidades
Consiste na curetagem do seio maxilar com acesso pela parede anterior do seio maxilar, para o tratamento
de sinusites maxilares agudas ou crônicas e tratamento de lesões benignas envolvendo o seio maxilar

Fechamento de cavidade com ou sem preparo cavitário 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.
Atividade com finalidade terapêutica e controle de um ou mais dentes com lesões de carie.

CÓDIGO SIGTAP

PROCEDIMENTO

DESCRIÇÃO

Aplicação tópica de flúor na forma de gel com concentração de 1,23 ou na forma de verniz, podendo usar
pinceis, escova dental, moldeira e outras formas de aplicações, com a finalidade de prevenir e/ou
remineralizar os dentes com ou sem lesões. O numero de sessões deve ser definido segundo padrões
técnico cientifico de abordagem do caso e do acompanhamento do profissional aos programas locais.

0101020074

APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL POR SESSAO)

0307030059
0307010015

RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR
SEXTANTE)
CAPEAMENTO PULPAR

0101020066

APLICAÇÃO DE SELANTE

0307030024

RASPAGEM ALISAMENTO e POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR
SEXTANTE)

0307010031

REST DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR

0307010040-2

REST DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR

0414020138-1

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE

0414020120-1

EXODONTIA DE DENTE DECIDUO

0307010023

RESTAURAÇÃO DE DENTE DECIDUO

0307020037

OBTURAÇÃO DECIDUO

0307020070

PULPOTOMIA DENTÁRIA

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
Capeamento pulpar direto ou indireto em dentes decíduos ou permanentes por dente.
Aplicação de material selador por dente em pontos, sulcos e fissuras, realizada com finalidade preventiva
das lesões de carie.
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.
Tratamento dentário com o uso de instrumentos manuais e/ ou rotatórios para qualquer tipo de cavidade
dentária, com emprego de material restaurador por dente que pode ser resina, ionômero de vidro, com a
utilização ou não de pino rosqueável.
Tratamento dentário com o uso de instrumentos manuais e/ ou rotatórios para qualquer tipo de cavidade
dentária, com emprego de material restaurador por dente que pode ser amalgama de prata, resina, ionômero
de vidro, com a utilização ou não de pino rosqueável.
Remoção cirúrgica de dentes permanentes erupcionados completamente na cavidade oral ou restos
radiculares, com sutura quando necessário.
Remoção cirúrgica de dentes decíduos erupcionados completamente na cavidade oral ou restos radiculares
com sutura quando indicado..
Tratamento dentário com o uso de instrumentos manuais e/ ou rotatórios para qualquer tipo de cavidade
dentária, com emprego de material restaurador por dente que pode ser amalgama de prata, resina, ionômero
de vidro.
Tratamento de dentes de polpa viva ou morta, retratamento endodôntico, independente do numero de raízes
e condutos radiculares.
Tratamento da polpa coronal, mantendo a vitalidade e funcionalidade da polpa radicular dentes decíduos e
permanentes.

0307030040

PROFILAXIA/REMOÇÃO BACTERIANA

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.

0307030032

RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)

0414020081

ENXERTO GENGIVAL

0414020375

TRATAMENTO CIRURGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE)

0414020162

GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE)

0414020154

GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)

Procedimento realizado na atenção especializada que tem por objetivo remoção de placa bacteriana, cálculo
dental através da raspagem, alisamento e polimento da superfície corono-radicular.
Procedimento de remoção de tecido conjuntivo de mucosa bucal (geralmente palato) para enxertia em
defeitos de perda gengival
Cirurgia periodontal envolvendo ato cirúrgico com anestesia local, corte, raspagem, alisamento, polimento da
superfície corono-radicular,sutura por sextante
Correção cirúrgica de excesso de tecido gengival (hiperplasia gengival) de origem idiopática ou
medicamentosa com ou sem raspagem corono-radicular
Correção cirúrgica da posição da gengiva dentária, com a reparação do espaço biológico com ou sem
raspagem corono-radicular.

CÓDIGO SIGTAP

PROCEDIMENTO

0307040011

COLOCACAO DE PLACA DE MORDIDA

0307040100

INSTALAÇÃO DE PRÓTESE EM PACIENTES COM ANOMALIAS
CRANIO E BUCOMAXILOFACIAL

03.07.04.012-7
03.07.04.006-2
03.07.04.007-0
03.07.04.008-9

0307040135

MANUTENÇÃO/CONSERTO DE APARELHO
ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO
MANUTENCAO PERIODICA DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIA
MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ CONSTRUCAO DE PROTESE
DENTARIA
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA

CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA

03.07.04.014-3
03.07.04.015-1

ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA
AJUSTE OCLUSAL

0307040119

INSTALAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO FIXO

03.07.04.014-3

ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA

03.07.04.016-0

INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA

0307020118

SELAMENTO DE PERFURAÇÃO

0307020029

CURATIVO DE DEMORA COM OU SEM PREPARO BIOMECÂNICO

0307020010

ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO POR DENTE

DESCRIÇÃO

Confecção de placa oclusal/ mordida construída em resina acrílica ou policarbonato, incluindo ajustes e
orientações iniciais
Consiste na instalação de prótese em pacientes com anomalias crânio faciais visando o restabelecimento
estético e funcionais
Procedimento realizado, conforme necessidade, para avaliação, controle, orientação, ajuste, evolução das
etapas, ativação, inclusão, remoção ou reposicionamento de acessório em aparelho ortodôntico ou
ortopédico/fixo ou removível. Além de consertos realizados.

Procedimentos de planejamento, preparos dentários e moldagem
Reembasamento e conserto de prótese dentária tanto em laboratório quanto em clinica.
Consiste na utilização de agentes cimentantes (cimentos odontológicos), temporários ou definitivos,
utilizados em restaurações indiretas, sejam elas restaurações parciais, coroas unitárias ou retentores de
próteses parciais fixas. Podendo ser com cimentos tradicionais (fosfato de zinco, ionômero de vidro) ou
cimentos resinosos associados a sistemas adesivos. Esta cimentação não faz parte da instalação da prótese
dentária, pois na instalação já é previsto a cimentação, caso necessário. Este procedimento deverá ser
registrado quando for realizado a re-cimentação por motivo de remoção espontânea da prótese ou por
razões clínicas.
Consiste em ajustes da prótese dentária de forma a melhor acomodar a prótese à boca do paciente. Esses
ajustes permitem não só compatibilizar a prótese com o seu usuário, mas também equilibrar a mordida, a
oclusão e o encaixe das partes da prótese. Esta adaptação não faz parte da instalação da prótese dentária,
pois na instalação já é previsto a adaptação. Este procedimento deverá ser registrado quando for realizado a
adaptação por motivo de ajuste pós-instalação.
Consiste na instalação de aparelho ortodôntico ou ortopédico/fixo visando o restabelecimento estético e
funcional
Consiste em ajustes da prótese dentária de forma a melhor acomodar a prótese à boca do paciente. Esses
ajustes permitem não só compatibilizar a prótese com o seu usuário, mas também equilibrar a mordida, a
oclusão e o encaixe das partes da prótese. Esta adaptação não faz parte da instalação da prótese dentária,
pois na instalação já é previsto a adaptação. Este procedimento deverá ser registrado quando for realizado a
adaptação por motivo de ajuste pós-instalação.
Consiste no procedimento de instalação do aparelho protético (prótese total maxilar, prótese total
mandibular, prótese parcial maxilar removível, prótese parcial mandibular removível e prótese fixa)
Deve-se selecionar materiais que possibilite um vedamento marginal eficiente, que restrinja as dimensões da
perfuração e apresentem boa biocompatibilidade.
Este procedimento e utilizado quando não consegue obturar o dente em uma única sessão, nas sessões de
desobstrução dos canais radiculares para retratamento endodôntico, tratamento de dentes com rizogênese
incompleta, de dentes permanentes e decíduos.
Remoção da polpa dentaria da câmara pulpar com extirpação da polpa radicular e medicação.

CÓDIGO SIGTAP

PROCEDIMENTO

0204010187

RADIOGRAFIA PERIAPICAL/ INTERPROXIMAL

0307020045
0307020061

OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR
OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR

0307020053
0307020096

OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE C/ TRES OU MAIS RAIZES
RETRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE PERMANENTE C/ 3 OU
MAIS RAIZES

0307020088

RETRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE PERMANENTE BIRADICULAR

0307020100

RETRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE PERMANENTE UNIRADICULAR

DESCRIÇÃO

Radiografia interproximal - exame realizado em filme 3cm x 4cm, onde registram-se imagens de coroas, terço
cervical das raízes e cristas ósseas alveolares dos elementos dentários. Dentre suas indicações destacamse o diagnostico de lesões cariosas e avaliação das cristas ósseas. Periapical- exame realizado em filme
3cm x 4cm, onde registram-se imagens dos dentes e de seus tecidos de suporte. Para uma adequada
visualização utilizam-se técnicas como o método da bissetriz, do paralelismo e outros especiais.
Tratamento de dentes de polpa viva ou morta
Tratamento de dentes de polpa viva ou morta
Tratamento de dentes de polpa viva ou morta
Tratamento de dentes de polpa viva ou morta
Obturação dos canais submetidos a retratamento endodontico registrar este procedimento apenas quando
finalizar o tratamento
Obturação do canal submetido a retratamento endodontico. Preencher este procedimento apenas quando
finalizar o tratamento.

