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AVALIAÇÃO INICIAL - ENQUADRAMENTO
ITEM INDICAÇÕES

1 Militar amparado em atestado de origem, com nexo causal entre o acidente e a perda 
dentária, respeitada a melhor resolução protética possível (parâmetros estéticos e funcionais)

2 Paciente portador de prótese total removível inferior sem estabilidade e retenção, na qual a 
prótese convencional não apresenta eficácia clínica.

3 Paciente com sequela de tratamento de doença cística e/ou tumoral das regiões oral e/ou 
maxilofacial.

4 Paciente edêntulo superior e/ou inferior portador de discrepância ântero-posterior Classe II 
ou II Angle com atrofia severa da maxila ou mandíbula, no qual sua prótese não apresenta 
estabilidade e retenção.

5 Paciente portador de agenesia dentária, onde a melhor indicação de reabilitação seja com 
implantes (parâmetros biológicos e funcionais).

6 Paciente que apresentar perda dentária ou extração indicada na bateria labial anterior, desde 
que possua  estabilidade oclusal  em dentes posteriores e a Dimensão Vertical de Oclusão –
DVO esteja preservada.

7 Paciente que apresentar até duas perdas de dentes posteriores, contínuas ou não, 
independente do arco, desde que haja indicação técnica para reabilitação oral com implantes, 
visando o restabelecimento morfofuncional.



Códigos:

pacientes portadores de agenesia (unitário);  
perdas de dentes   anteriores; 
perdas de dentes posteriores.

8029

8032

pacientes edêntulos totais: superior ou inferior.

Militar amparado em Atestado de Origem 
ou paciente com sequela de Lesão Cística.



Tipos de reabilitação protética por região:

• Agenesia 
• Região anterior
• Região posterior*

Prótese unitária ou prótese fixa (ponte)

*(somente 2 implantes)



Edêntulo total inferior 

Tipos de reabilitação protética por região:

• Protocolo fixo
• Barra - clip
• O’ring

Edêntulo total superior • Barra – clip
• O’ring



Código 8029: prótese unitária ou ponte fixa

Unitário

2 implantes

3 implantes

4 implantes 

Enxertos ósseos

Parte cirúrgica
Parte protética

Unitário

Prótese fixa 3 elementos

Prótese fixa 4 elementos

Prótese fixa 5 elementos

Prótese fixa 6 elementos

Inclui cirurgia de 
reabertura e 

prótese provisória

Solicitar códigos no Sigas para 
cirurgia de reabertura e prótese 
provisória unitária.



Código 8031:  prótese barra - clip

2 implantes
3 implantes
4 implantes
5 implantes
6 implantes

2 implantes
3 implantes
4 implantes
5 implantes
6 implantes

Parte cirúrgica

Parte protética

Inclui cirurgia de 

reabertura.

Não inclui prótese 

provisória. 

Solicitar 

separadamente no 

Sigas.



Código 8031:  overdenture O’ring

2 implantes

Parte cirúrgica

Parte protética

Prótese total sistema O’ring

Inclui cirurgia de reabertura.

Não inclui prótese provisória. 

Solicitar separadamente no Sigas.



Código 8031:  prótese protocolo

Parte cirúrgica Parte protética

4 implantes
5 implantes

4 implantes
5 implantes

Não inclui cirurgia de reabertura.

Não inclui prótese provisória. 

Solicitar separadamente no Sigas.
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