
ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Credenciamento e Gestão da Rede de Saúde

 

Ofício Circular IPSM/GCG nº. 8/2022
Belo Horizonte, 11 de maio de 2022.

 

Assunto: Reajuste da Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia
 
Prezado Credenciado,
 
O Instituto da Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerais - IPSM, Autarquia Estadual sobre a qual dispõe a Lei Estadual n° 11.406, de
28/01/94, integrante da Administração Pública Estadual, informa que o Sistema de
Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU), visando alterar a Tabela de Honorários
Profissionais de Odontologia do SISAU, delibera:

 
Fica alterado no Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) a descrição dos seguintes códigos de procedimentos de uso exclusivo
da Rede Credenciada:

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80310141 B

Prótese total fixa
protocolo arcada
inferior 4
implantes - fase
cirúrgica

 Única   
Arcada inferior. Inclui a inserção de quatro implantes, guia cirúrgico multifuncional, biomateriais , acerto do tecido ósseo e demais etapas cirúrgicas.
Pode ser realizada a técnica de carga imediata mediante solicitação s imultânea da fase cirúrgica e da prótese provisória, o que deverá estar previsto
e justificado no relatório de Implantodontia a ser enviado para auditoria.

R$
2708,24

80310150 B

Prótese total fixa
protocolo arcada
inferior 4
implantes - fase
protética

1825
 
 

3650
Arcada inferior. Inclui chapa de prova em acrílico com plano de cera, montagem para muralha, estrutura metálica, soldas, montagem dos dentes e
prensagem caracterizada. Inclui a colocação dos intermediários protéticos (mini pilar cônico) e os cilindros com anel em liga não nobre para mini pilar cônico.
É vedada a confecção de prótese parafusada diretamente no implante. Inclui todas as etapas clínicas e laboratoriais  para confecção da prótese e os demais
componentes protéticos a serem utilizados.

R$
4064,14

80310168 B

Prótese total fixa
protocolo arcada
inferior 5
implantes - fase
cirúrgica

 Única   
Arcada inferior. Indicado em função da extensão da arcada dentária inferior e do cantilever, quando o espaço entre os forames permitir a inserção de cinco implantes.
Inclui a inserção de cinco implantes, guia cirúrgico multifuncional, biomateriais , acerto do tecido ósseo e demais etapas cirúrgicas. Pode ser realizada a técnica de
carga imediata mediante solicitação s imultânea da fase cirúrgica e da prótese provisória, o que deverá estar previsto e justificado no relatório de
Implantodontia a ser enviado para auditoria.

R$
3385,30

80310176 B

Prótese total fixa
protocolo arcada
inferior 5
implantes - fase
protética

1825 3650
Arcada inferior. Inclui chapa de prova em acrílico com plano de cera, montagem para muralha, estrutura metálica, soldas, montagem dos dentes e prensagem caracterizada.
Inclui a colocação dos intermediários protéticos (mini pilar cônico) e os cilindros com anel em liga não nobre para mini pilar cônico. É vedada a confecção de prótese
parafusada diretamente no implante. Inclui todas as etapas clínicas e laboratoriais  para confecção da prótese e os demais componentes protéticos a serem utilizados.

R$
4473,49

80320236 B

Prótese total fixa
protocolo arcada
inferior 4
implantes – fase
cirúrgica

 Única
Arcada inferior. Inclui a inserção de quatro implantes, guia cirúrgico multifuncional, biomateriais , acerto do tecido ósseo e demais etapas cirúrgicas.
Pode ser realizada a técnica de carga imediata mediante solicitação s imultânea da fase cirúrgica e da prótese provisória, o que deverá estar previsto
e justificado no relatório de Implantodontia a ser enviado para auditoria.

R$
2708,24

80320244 B

Prótese total fixa
protocolo arcada
inferior 4
implantes – fase
protética

1825 3650
Arcada inferior. Inclui chapa de prova em acrílico com plano de cera, montagem para muralha, estrutura metálica, soldas, montagem dos dentes e prensagem caracterizada.
Inclui a colocação dos intermediários protéticos (mini pilar cônico) e os cilindros com anel em liga não nobre para mini pilar cônico. É vedada a confecção de prótese
parafusada diretamente no implante. Inclui todas as etapas clínicas e laboratoriais  para confecção da prótese e os demais componentes protéticos a serem utilizados.

R$
4064,14

80320252 B

Prótese total fixa
protocolo arcada
inferior 5
implantes - fase
cirúrgica

 Única
Arcada inferior. Indicado em função da extensão da arcada dentária inferior e do cantilever, quando o espaço entre os forames permitir a inserção de 5 implantes.
Inclui a inserção de cinco implantes, guia cirúrgico multifuncional, biomateriais , acerto do tecido ósseo e demais etapas cirúrgicas. Pode ser realizada a técnica de
carga imediata mediante solicitação s imultânea da fase cirúrgica e da prótese provisória, o que deverá estar previsto e justificado no relatório de
Implantodontia a ser enviado para auditoria.

R$
3385,30

80320260 B

Prótese total fixa
protocolo arcada
inferior 5
implantes - fase
protética

1825 3650
Arcada inferior. Inclui chapa de prova em acrílico com plano de cera, montagem para muralha, estrutura metálica, soldas, montagem dos dentes e prensagem caracterizada.
Inclui a colocação dos intermediários protéticos (mini pilar cônico) e os cilindros com anel em liga não nobre para mini pilar cônico. É vedada a confecção
de prótese parafusada diretamente no implante. Inclui todas as etapas clínicas e laboratoriais  para confecção da prótese e os demais componentes protéticos a serem utilizados.

R$
4473,49

 
 
Fica alterado no Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) o critério técnico dos seguintes Subgrupos e códigos de procedimentos
de uso exclusivo da Rede Credenciada:

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80290000  

PROCEDIMENTOS DE
IMPLANTODONTIA -
PRÓTESE UNITÁRIA E
PRÓTESE FIXA
METALOCERÂMICA
SOBRE IMPLANTES

  

Indicações: Paciente que apresenta agenesias, perdas dentárias (parcial ou total) e/ou extrações indicadas na arcada superior e/ou
inferior, cuja melhor indicação de reabilitação seja com implantes osseointegrados.
O número total de implantes no arco dentário não deverá exceder 6 (seis) no arco inferior e,  em casos excepcionais, 8 (oito) no arco
superior, já contabilizados nesses números os eventuais implantes existentes.
Os procedimentos deste Subgrupo incluem os biomateriais, todos os componentes protéticos necessários e as taxas laboratoriais. Inclui a
adaptação, ajustes necessários e orientações sobre a higienização.
Os implantes a serem utilizados estão inclusos nos procedimentos cirúrgicos e devem ser de titânio com a superfície tratada e conexão
protética em hexágono externo, hexágono interno ou cone morse.
Os procedimentos desse Subgrupo requerem autorização prévia do código 80330010. A realização de cada fase do tratamento, cirúrgica e
protética, requer autorização em auditoria, sendo o início
da fase protética vinculado à aprovação do procedimento cirúrgico executado. No caso de alteração do planejamento aprovado, o mesmo
estará sujeito à nova auditoria.

 

80290027 C Cirurgia para inserção de
implante osseointegrável  Única Por implante. Inclui a inserção de 1 (um) implante, guia cirúrgico, biomateriais , acerto do tecido ósseo e demais etapas cirúrgicas. R$ 714,19

80290035 C Coroa unitária sobre
implante 1825 3650

Por implante. Inclui a coroa unitária em metalocerâmica ou cerâmica livre de metal, que pode ser cimentada ou parafusada, de acordo com a melhor
indicação.
Inclui todas as etapas clínicas e laboratoriais  para confecção da prótese e os componentes protéticos a serem utilizados.

R$ 990,20

80290183 C
Elemento de prótese fixa
metalocerâmica sobre
implantes

1825 3650

Por elemento. Indicado para reabilitação parcial da arcada dentária, não sendo autorizado para pacientes com necessidade de reabilitação total da arcada.
Inclui a reabertura dos implantes, a prótese provisória e a prótese metalocerâmica. É vedada a confecção de prótese parafusada diretamente sobre os
implantes, devendo
ser utilizados intermediários protéticos (pilares) com os respectivos cilindros protéticos incorporados à prótese, que será parafusada sobre os
intermediários. Inclui todas as etapas
clínicas e laboratoriais  para confecção da prótese e os componentes protéticos a serem utilizados.

R$ 1.012,00

80310001  

PROCEDIMENTOS DE
IMPLANTODONTIA -
PRÓTESES TOTAIS
REMOVÍVEIS OU
PROTOCOLO SOBRE
IMPLANTES

  

Indicações: - Paciente portador de prótese total removível inferior sem estabilidade e retenção (período mínimo de uso da prótese de 365
dias); -Paciente edêntulo superior e/ou inferior
que apresente discrepância anteroposterior acentuada, cuja prótese não possua eficácia clínica. O paciente com  planejamento de prótese
protocolo para o arco superior será enquadrado no
Subgrupo 80290000. O número total de implantes no arco dentário não deverá exceder 6 (seis) no arco inferior e, em casos excepcionais, 8
(oito) no arco superior, já contabilizados nesses números
os eventuais implantes existentes. Inclui os biomateriais, os componentes protéticos necessários para a confecção de próteses provisórias
e definitivas, a prensagem caracterizada e as taxas laboratoriais.
Utilizar dentes artificiais de acrílico com tripla prensagem, fabricados com resina IPN ou resina com dupla ligação cruzada (DLC). Inclui a
adaptação, os ajustes necessários e as orientações de uso e higienização.
Os implantes a serem utilizados estão inclusos nos procedimentos cirúrgicos e devem ser de titânio com a superfície tratada e conexão
protética em hexágono externo, hexágono interno ou cone morse.
Os procedimentos deste Subgrupo requerem autorização prévia do código 80330010. A realização de cada fase do tratamento, cirúrgica e
protética, requer autorização em auditoria, sendo o início da fase
protética vinculado à aprovação do procedimento cirúrgico executado. No caso de alteração do planejamento aprovado, o mesmo estará
sujeito à nova auditoria.

 

80320007  

PROCEDIMENTOS DE
IMPLANTODONTIA PARA
MILITAR AMPARADO EM
AO OU PACIENTE COM
SEQUELA DE DOENÇA
CÍSTICA/TUMORAL

  

Indicações: - Militar amparado em atestado de origem, cuja perda dentária apresente nexo causal com o acidente, respeitada a melhor
resolução protética possível (parâmetros estético e funcional);
- Paciente com sequela de tratamento de doença cística e/ou tumoral das regiões oral e/ou maxilofacial. Esse Subgrupo inclui
procedimentos referentes a próteses unitárias, pontes fixas metalocerâmicas,
próteses totais removíveis e protocolo sobre implantes para as indicações acima. O número total de implantes no arco dentário não deverá
exceder 6 (seis) no arco inferior e,
em casos excepcionais, 8 (oito) no arco superior, já contabilizados nesses números os eventuais implantes existentes. Os procedimentos
deste Subgrupo incluem os biomateriais e todos os componentes protéticos
necessários para a confecção de próteses provisórias e definitivas, a prensagem caracterizada e as taxas laboratoriais. Para as próteses
totais sobre implantes, removíveis ou protocolo, devem ser utilizados dentes
artificiais de acrílico com tripla prensagem, fabricados com resina IPN ou resina com dupla ligação cruzada (DLC). Incluem a adaptação,
ajustes necessários e orientações de uso e higienização. Os implantes a serem
utilizados estão inclusos nos procedimentos cirúrgicos e devem ser de titânio com a superfície tratada e conexão protética em hexágono
externo, hexágono interno ou cone morse. Os procedimentos desse Subgrupo
requerem autorização prévia do código 80330010. A realização de cada fase do tratamento, cirúrgica e protética, requer autorização em
auditoria, sendo o início da fase protética vinculado à aprovação do procedimento
cirúrgico executado. No caso de alteração do planejamento aprovado, o mesmo estará sujeito à nova auditoria.

 

80320023 B Cirurgia para inserção de
implante osseointegrável  Única Por implante. Inclui a inserção de 1 (um) implante, guia cirúrgico, biomateriais , acerto do tecido ósseo e demais etapas cirúrgicas. R$ 714,19

80320031 B Coroa unitária sobre
implante  1825 3650

Por implante. Inclui a coroa unitária em metalocerâmica ou cerâmica livre de metal, que pode ser cimentada ou parafusada, de acordo com a melhor
indicação. Inclui todas as etapas clínicas e
laboratoriais  para confecção da prótese e os componentes protéticos a serem utilizados.

R$ 990,20
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80320368 B
Elemento de prótese fixa
metalocerâmica sobre
implantes

1825 3650

Por elemento. Indicado para reabilitação parcial da arcada dentária, não sendo autorizado para pacientes com necessidade de reabilitação total da arcada.
Inclui a reabertura dos implantes, a prótese provisória e a
prótese metalocerâmica. É vedada a confecção de prótese parafusada diretamente sobre os implantes, devendo ser utilizados intermediários protéticos
(pilares) com os respectivos cilindros protéticos incorporados à prótese,
que será parafusada sobre os intermediários. Inclui todas as etapas clínicas e laboratoriais  para confecção da prótese e os componentes protéticos a
serem utilizados.

R$ 1.012,00

 
 
Ficam excluídos do Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) os seguintes códigos de procedimentos:

COD. TA PROCEDIMENTOS Período de
Validade (dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO
TÉCNICO VR R$

80280013 C Abutment para Sistema O'ring.    R$ 55,69
80280056 C O´Ring com cilindro para

overdenture    R$ 13,58

80280188 C Sistema Barra Clip (fio de
overdenture e clip de ouro)    R$ 119,94

80280269 C Cilindro para abutment para
Sistema O'ring    R$ 51,27

 
 
Ficam alterados no Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) a descrição e o critério técnico do seguinte código de procedimento de
uso exclusivo da Rede Credenciada:

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80080510 B Reembasamento
de prótese 365 730

Por prótese. Indicado no caso de desadaptação da PTR ou PPR devido à
reabsorção alveolar, após um
prazo mínimo de 365 dias da confecção da prótese.
Inclui a adaptação, desgastes e ajustes necessários. Inclui valor referente ao
laboratório de prótese.

         R$
147,00

 
 
Fica alterado no Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) o critério técnico dos seguintes códigos de procedimentos de uso
exclusivo da Rede Credenciada:

COD. TA PROCEDIMENTOS Período de
Validade (dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80080502 B Prótese Total Removível –PTR
imediata provisória 180 Única

Por prótese. Inclui a adaptação, desgastes e ajustes necessários. Restrita aos
casos de cirurgia pré protética
ou de extrações múltiplas em
que há necessidade estética,
extrema necessidade estética e funcional. Inclui valor referente ao laboratório
de prótese.

          R$
419,00

80080480 B Tela de reforço de nylon ou
metálica para PTR 1460 1460 Por Prótese. Inclui valor referente ao laboratório de prótese.            R$ 

22,50

 
 
Ficam alterados no Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) a descrição, o critério técnico e o valor do seguinte código de
procedimento:

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período de
Validade
(dia)

Periodicidade de
realização (dia)

CRITÉRIO
TÉCNICO VR R$

 
 
80070086

 
 
B

 
 
Enxerto pediculado

 
 
 
730

  

 
 
Ficam alterados no Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) a descrição e o valor dos seguintes códigos de procedimentos:

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade de
realização (dia) CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80060013 B
Preparo /desobstrução de
conduto para 
pino intrarradicular ou núcleo
metálico fundido

180 1460

Por elemento dental. É recomendado que o preparo tenha 2/3 ou
no mínimo metade do
comprimento entre a crista óssea alveolar e o
ápice radicular e que sejam mantidos de 3 a 5 mm do material
obturador
na região apical (selamento biológico).

R$ 38,63

80110053 B Cirurgia para tracionamento
ortodôntico  Única

Por elemento dental. Autorizado somente quando o beneficiário
estiver
em tratamento ortodôntico.
Exclui o uso concomitante dos códigos 80110142 e 80110010.

  R$
158,00

 
 
Ficam alterados no Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) a descrição, a periodicidade de realização,  o critério técnico e o valor do
seguinte código de procedimento:

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período de
Validade
(dia)

Periodicidade de
realização (dia) CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80070078 B Rizectomia/ ressecção
radicular  Única

Por elemento dental. Indicada para o tratamento de lesões de furca graus II e III, com perda óssea
severa afetando uma ou mais raízes,
quando não tem indicação para tratamentos regenerativos.
Requer suporte ósseo de pelo menos metade das raízes remanescentes, ausência de mobilidade e
condições adequadas para reabilitação protética.

R$
90,00

 
 
Ficam alterados no Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) o período de validade, a periodicidade de realização e o critério técnico
do seguinte código de procedimento:

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR
R$

80080340 B Remoção de ponte
fixa   Por pilar. Exclui o uso concomitante com as próteses fixas adesivas. R$

31,35

 
 
Ficam alterados no Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) o período de validade, o critério técnico e o valor do seguinte código de
procedimento:

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80070027 B
Cirurgia
periodontal a
retalho

365 730

Por segmento. Indicada para acesso à superfície radicular em bolsas periodontais  com profundidade de
sondagem a partir
de 5 mm e defeitos intra-ósseos, que permanecem após a raspagem subgengival e alisamento
radicular. Inclui a tunelização
quando indicada.

R$
146,00

 

 
Fica alterado no Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) o critério técnico dos seguintes Subgrupos e códigos de
procedimentos:
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COD. TA PROCEDIMENTOS
Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80060005  PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA   

Os procedimentos desse Subgrupo incluem todas as sessões e a utilização de
quaisquer recursos operatórios
necessários à sua realização, tais  como microscópio e laser para PDT.
O selamento provisório da cavidade dentária ou o ajuste/refixação da restauração
provisória, quando indicados,
estão inclusos na sessão referente ao tratamento.
Os códigos/procedimentos 80060110, 80060137, 80060145, 80060153, 80060161,
80060170, 80060188
incluem as radiografias necessárias à sua realização.

 

80060110 B Tratamento de dentes com Rizogênese
incompleta  Única

Por elemento dental. Dentes com ápice incompleto e indicação de tratamento
endodôntico. Inclui a pulpectomia,
radiografias, curativos de
demora e demais etapas do tratamento.

R$
217,00

80080200 B Jig ou Front Plateau  365 Por aparelho. Inclui a adaptação, desgastes e ajustes necessários. R$ 28,45

80130003  
PROCEDIMENTOS DA CLÍNICA DE DOR
OROFACIAL E DISFUNÇÃO TÊMPORO-
MANDIBULAR

  

Os procedimentos desse Subgrupo incluem todas as etapas necessárias à sua
conclusão.  As placas e órtese intraoral
incluem a adaptação e ajustes necessários para a sua
confecção assim como as orientações sobre o uso e cuidados com a
higienização.

 

 
 
Ficam alterados no Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) o critério técnico e o valor dos seguintes códigos de procedimentos:

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

 
 
80060129

 
 
B

 
Tratamento não cirúrgico de
perfuração radicular

 Única

Por elemento dental. Indicado na presença de perfuração em dentes com prognóstico favorável. Uso de
MTA ou s imilar para o selamento de
perfurações de furca e radiculares. Inclui a pulpectomia ou a remoção do material obturador
intraconduto, curativos de demora e demais
procedimentos necessários à realização do tratamento. Procedimento vinculado à conclusão satis fatória
do tratamento endodôntico.

R$ 108,00

80060161 B Retratamento endodôntico - 1
conduto  730 Por elemento dental. Inclui a desobturação, radiografias, curativos de demora e demais etapas do

tratamento. R$ 215,00

80060170 B Retratamento endodôntico - 2
condutos  730 Por elemento dental. Inclui a desobturação, radiografias, curativos de demora e demais etapas do

tratamento. R$ 291,00

80060188 B Retratamento endodôntico - 3 ou
mais condutos  730 Por elemento dental. Inclui a desobturação, radiografias, curativos de demora e demais etapas do

tratamento. R$ 419,00

80070167 B Dessensibilização dentária  180
Por hemiarco. Inclui todas as sessões. Indicada para pacientes que apresentam sintomatologia
dolorosa associada
à exposição radicular, abfração, erosão, abrasão.

R$ 15,00

80110061 B Alveoloplastia  Única
Por segmento. Indicada nos casos de cirurgia pré-protética e extrações múltiplas - mínimo 04
elementos contíguos.
Exclui o uso concomitante do código 80110207.

R$ 113,50

 
 
Fica alterado no Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) o valor dos seguintes códigos de procedimentos:

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade de
realização (dia) CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80060021 B
Remoção de pino
intrarradicular ou
núcleo metálico
fundido

 1460 Por elemento dental. Procedimento executado preferencialmente com uso de Ultrassom. R$ 80,77

80060030 B
 
Clareamento
dental endógeno

 Única Por elemento dental. Dentes anteriores e pré-molares escurecidos e desvitalizados. Inclui desobstrução parcial do conduto e tampão cervical,
além dos demais procedimentos necessários à realização do tratamento. R$ 138,00

80060137 B
Tratamento
endodôntico - 1
conduto

 Única Por elemento dental. Inclui a pulpectomia, radiografias, curativos de demora e demais etapas do tratamento. R$ 185,00

80060145 B
Tratamento
endodôntico - 2
condutos

 Única Por elemento dental. Inclui a pulpectomia, radiografias, curativos de demora e demais etapas do tratamento. R$ 250,00

80060153 B
Tratamento
endodôntico - 3 ou
mais condutos

 Única Por elemento dental. Inclui a pulpectomia, radiografias, curativos de demora e demais etapas do tratamento. R$ 364,00

80070019 B
Raspagem e
alisamento
radicular
subgengival

 365

Por hemiarco. Indicada quando o cálculo dental se estende além do sulco gengival, na direção subgengival, causando perda de
inserção/migração apical do epitélio.
Visa eliminar a placa bacteriana, o cálculo dental e o cemento radicular contaminado, tornando as superfícies radiculares duras, lisas e polidas.
Para sua realização,
pode ser necessária a aplicação de anestesia local. Inclui a raspagem supragengival e o polimento coronário. Exclui o uso concomitante dos
códigos 80010083, 80010091 e 80070132.

R$ 63,00

80070043 B Gengivoplastia/
Gengivectomia  730

Por segmento. Indicada para correção de hiperplas ia gengival, desníveis  gengivais  e margens gengivais  espessas,
e eliminação da bolsa periodontal através da excisão do tecido gengival.
Sua indicação requer altura adequada de gengiva inserida fibrosa e ausência de defeitos intraósseos.

R$ 132,00

80070051 B Cunha mesial
/distal  730

Por elemento dental. Indicada na presença de tecido mole excessivo na distal dos últimos molares ou nas proximais de dentes adjacentes a
espaços protéticos,
ou em preparos nas faces proximais com extensão subgengival sem invasão do espaço biológico.

R$ 71,00

80070060 B
Cirurgia a retalho
para aumento de
coroa clínica

 730 Por segmento. Indicada para restabelecimento do espaço biológico, da arquitetura óssea alveolar e do contorno gengival.
Exclui o uso concomitante dos códigos 80070027, 80070078 e 80070051. R$ 135,00

80070094 B Frenectomia
labial/lingual  Unica Por segmento, de acordo com a localização do freio:  SSA para o freio labial superior, SIA para o freio labial inferior e SIL (Segmento Inferior

Lingual) especificamente para o freio lingual. R$ 113,00

80070108 B Enxerto gengival
livre  730 Por segmento. Indicado nas áreas em que a largura da gengiva queratinizada é reduzida ou ausente. Inclui a bridectomia, quando necessário. R$ 172,50

80070116 B
Enxerto de tecido
conjuntivo
subepitelial

 730 Por segmento. Indicado para recobrimento radicular. Inclui a bridectomia, quando necessário. R$ 174,00

80070132 B Manutenção
Periodontal  180

Por hemiarco. Indicada para o acompanhamento periódico de pacientes submetidos a tratamento da doença periodontal. Inclui reforço da
educação para a saúde, polimento coronário,
raspagens supra e subgengival. Exclui uso concomitante dos códigos 80010083, 80010091 e 80070019. Para iniciar o acompanhamento
periódico do tratamento periodontal deverá ser
cumprido o intervalo de 180 dias da realização do código 80070019.

R$ 29,00

80110010 B Ulectomia /
Ulotomia  Única Por elemento dental. Visa facilitar a erupção dentária, desde que afastada a indicação posterior de exodontia e que haja gengiva inserida

suficiente ao redor do dente. R$ 42,00

80110029 B
Exodontia de dente
permanente via
alveolar

 Única Por elemento dental. Inclui o acerto ósseo, remoção de espículas ósseas, curetagem de lesões periapicais  e acerto dos tecidos moles. Exclui o
uso concomitante do código 80110142. R$ 72,00

80110037 B Exodontia via não
alveolar  Única

Por elemento dental. Dentes decíduos ou permanentes. Inclui o acerto ósseo, remoção de espículas ósseas, curetagem de lesões periapicais  e
acerto dos tecidos moles.
Exclui o uso concomitante do código 80110142.

R$ 89,50

80110070 B
Apicetomia de
incis ivos/caninos
com obturação
retrógada

 Única Por elemento dental. Inclui o acerto ósseo e curetagem de lesões periapicais .Exclui o uso concomitante dos códigos 80110142 e 80110061. R$ 149,00

80110088 B Apicetomia de
incis ivos/caninos   

Única Por elemento dental. Inclui o acerto ósseo e curetagem de lesões periapicais .Exclui o uso concomitante dos códigos 80110142 e 80110061. R$ 127,00

80110096 B

Apicetomia de
pré-molares com
obturação
retrógada
 

  
Única Por elemento dental. Inclui o acerto ósseo e curetagem de lesões periapicais . Exclui o uso concomitante dos códigos 80110142 e 80110061. R$ 162,00

80110100 B Apicetomia de pré-
molares   

Única Por elemento dental. Inclui o acerto ósseo e curetagem de lesões periapicais . Exclui o uso concomitante dos códigos 80110142 e 80110061. R$ 147,00

80110118 B
Apicetomia de
molares com
obturação
retrógada

  
Única Por elemento dental. Inclui o acerto ósseo e curetagem de lesões periapicais . Exclui o uso concomitante dos códigos 80110142 e 80110061. R$ 266,00

80110126 B Apicetomia de
molares   

Única Por elemento dental. Inclui o acerto ósseo e curetagem de lesões periapicais . Exclui o uso concomitante dos códigos 80110142 e 80110061. R$ 183,00

80110134 B

Cirurgia para
exodontia de dente
semi incluso,
incluso ou
impactado

 Única Por elemento dental. Inclui o acerto ósseo, remoção deespículas ósseas,curetagemde lesões periapicais  e acerto dos tecidos moles. Exclui o
uso concomitante do código 80110142. R$ 172,00

80110142 B

Cirurgia para
enucleação de
lesões císticas,
tumorais  ou
inflamatórias

 730
Por procedimento. Indicada nos casos de patologias orais  de origem cística, tumoral e inflamatória, excluídas aquelas relacionadas às
exodontias e apicetomias.
Inclui o acerto ósseo e curetagem de lesões. Exclui o uso concomitante do código 80110169.

R$ 172,00

80110150 B
Marsupialização/
Descompressão
de lesão cística

 730 Por procedimento. Indicado nos casos de lesão cística extensa, visando à preservação de estruturas nobres adjacentes, como os dentes,
feixes vásculo-nervosos e seios maxilares. Com ou sem colocação de dreno. Exclui o uso concomitante do código 80110169. R$ 108,50

80110169 B Biópsia excis ional
ou incis ional   

Por procedimento. Indicações: lesões pers istentes por mais de 10/14 dias que não respondem ao tratamento local ou que apresentam
características de malignidade;
tumefação pers istente; lesões ósseas não identificadas nos achados clínicos/radiográficos. Contraindicado nos casos de lesões vasculares
(hemangiomas) e lesões negras (suspeita de melanoma).

R$ 72,00

80110193 B
Cirurgia para 
remoção de tórus
mandibular
bilateral

 Única Por procedimento. Indicada quando o tórus sofre ulcerações frequentes, interfere na estabilidade de próteses removíveis  ou causa
comprometimento funcional. Exclui o uso concomitante dos códigos 80110185. R$ 188,00

80110207 B Sulcoplastia/
Vestibuloplastia  Única

Por arcada. Indicada para aprofundamento do sulco vestibular (aumento do fundo de vestíbulo) em pacientes desdentados totais  com
reabsorção acentuada do rebordo alveolar,
visando o aumento da superfície chapeável e melhor retenção e estabilidade da prótese. Requer altura óssea mínima de 15 mm.

R$ 136,00
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80110231 B
Correção cirúrgica
de fístula buco-
s inusal ou
oronasal.

 Única Por procedimento. Indicada nos casos de comunicação buco-s inusal e oronasal. Inclui o retalho para fechamento da comunicação. R$ 155,80

80110266 B Exérese ou
excisão de rânula   Por procedimento. Indicada nos casos de recidiva e/ou insucesso da marsupialização. Exclui o uso concomitante do código 80110169. R$ 150,00

80110274 B
Exérese ou
excisão de
mucocele

  Por procedimento. Indicada nos casos de lesões recorrentes para a remoção de glândulas salivares adjacentes. Exclui o uso concomitante do
código 80110169. R$ 61,00

80110282 B
Exérese ou
excisão de cálculo
salivar

  Por procedimento. Indicada nos casos de presença de cálculo com obstrução da glândula salivar e insucesso do tratamento conservador. R$ 131,00

 
 
Fica excluído do Anexo “N” (Tabela de Honorários Profissionais de

Odontologia) o seguinte código de procedimento:

COD. TA PROCEDIMENTOS
Período
de
Validade
(DIA)

Periodicidade de realização
(dia) CRITÉRIO TÉCNICO VR

R$

80110045 B

Exodontia de raiz
res idual/ Remoção
de fragmentos
dentais  ou corpos
estranhos

 Única

Por elemento dental.
Inclui o acerto ósseo,
remoção de espículas
ósseas, curetagem de
lesões periapicais  e
acerto dos tecidos
moles.  Exclui o uso
concomitante do código
80110142.

R$
56,00

 
 
Atenciosamente,
 
 

Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em
17/05/2022, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 46364494 e o código CRC 6B321B78.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002423/2020-42 SEI nº 46364494
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