
ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gerência de Credenciamento e Gestão da Rede de Saúde

 

O�cio Circular IPSM/GCG nº. 14/2022

Belo Horizonte, 24 de maio de 2022.

 

  

Assunto: Comunicado à Rede Credenciada acerca das atualizações e alterações na Tabela de
Procedimentos Odontológicos.

 

  

Prezado Credenciado,

 

O Ins�tuto da Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, Autarquia
Estadual sobre a qual dispõe a Lei Estadual nº 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 Procedimentos
Odontológicos, delibera:

 

Fica incluído na Tabela de Procedimentos Odontológicos o seguinte código de Procedimento:

COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

             
CRITÉRIO
TÉCNICO

VR R$

80330118 B

Subs�tuição de
Overdenture
Sistema Barra-clip
/O’ring

1825 1825

Por arcada. Indicada para
subs�tuição da prótese O’ring ou da
prótese Barra-clip, sem a troca da
respec�va barra metálica, após
completado o período de validade
dessas próteses. Inclui todas as
etapas clínicas e laboratoriais para
confecção da Overdenture
caracterizada, além de dentes
ar�ficiais de acrílico com tripla
prensagem. Inclui a captura dos
clips/cápsulas. Inclui a manutenção
da prótese. Exclui o uso
concomitante dos códigos
80330029, 80330045.

830,00

 

Fica alterada na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia a descrição, a periodicidade de
realização e 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$COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80310079 B
Overdenture
Sistema Barra-clip
2 implantes

1825 3650

Arcada inferior. Inclui a reabertura
dos implantes, os cicatrizadores e
todas as etapas clínicas e
laboratoriais para confecção da
barra metálica e da Overdenture
caracterizada. Inclui a colocação dos
intermediários proté�cos (mini pilar
cônico), e demais componentes 
proté�cos, além de dentes ar�ficiais
de acrílico com tripla prensagem. É
vedada a confecção de prótese
parafusada diretamente no
implante.

1.865,49

80310087 B
Overdenture
Sistema Barra-clip
3 implantes

       1825 3650

Arcada inferior. Inclui a reabertura
dos implantes, os cicatrizadores e
todas as etapas clínicas e
laboratoriais para confecção da
barra metálica e da Overdenture
caracterizada. Inclui a colocação dos
intermediários proté�cos (mini pilar
cônico), e demais componentes 
proté�cos, além de dentes ar�ficiais
de acrílico com tripla prensagem. É
vedada a confecção de prótese
parafusada diretamente no
implante.

2.179,72

80310095 B
Overdenture
Sistema Barra-clip
4 implantes

       1825 3650

Por arcada. Inclui a reabertura dos
implantes, os cicatrizadores e todas
as etapas clínicas e laboratoriais
para confecção da barra metálica e
da Overdenture caracterizada. Inclui
a colocação dos intermediários
proté�cos (mini pilar cônico), e
demais componentes  proté�cos,
além de dentes ar�ficiais de acrílico
com tripla prensagem. É vedada a
confecção de prótese parafusada
diretamente no implante.

2.493,96



COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80310109 B
Overdenture
Sistema Barra-clip
5 implantes

       1825 3650

Arcada superior. Indicada para
pacientes com discrepância antero-
posterior e/ou atrofia
maxilomandibular, cujas próteses
convencionais não apresentam
estabilidade/retenção, e/ou nos
casos de contraindicação para
enxertos. Inclui a reabertura dos
implantes, os cicatrizadores e todas
as etapas clínicas e laboratoriais
para confecção da barra metálica e
da Overdenture caracterizada. Inclui
a colocação dos intermediários
proté�cos (mini pilar cônico), e
demais componentes  proté�cos,
além de dentes ar�ficiais de acrílico
com tripla prensagem. É vedada a
confecção de prótese parafusada
diretamente no implante.

2.808,19

80310117 B

Overdenture
Sistema Barra-
clip  6 ou mais 
implantes

       1825 3650

Arcada superior. Indicada para
pacientes com discrepância antero-
posterior e/ou atrofia
maxilomandibular, cujas próteses
convencionais não apresentam
estabilidade/retenção, e/ou nos
casos de contraindicação para
enxertos. Inclui a reabertura dos
implantes, os cicatrizadores e todas
as etapas clínicas e laboratoriais
para confecção da barra metálica e
da Overdenture caracterizada. Inclui
a colocação dos intermediários
proté�cos (mini pilar cônico), e
demais componentes  proté�cos,
além de dentes ar�ficiais de acrílico
com tripla prensagem. É vedada a
confecção de prótese parafusada
diretamente no implante.

3.122,42

80310133 B Overdenture
Sistema O´ring       1825 3650

Por arcada. Inclui a reabertura dos
implantes e os cicatrizadores. Inclui
todas as etapas clínicas e
laboratoriais para confecção da
Overdenture caracterizada, os
a�achments O’ring ou similares e os
dentes ar�ficiais de acrílico com
tripla prensagem, além da captura 
e adaptação das cápsulas/encaixes.

1.174,37



COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80320163 B
Overdenture
Sistema Barra-clip
2 implantes

1825 3650

Arcada inferior. Inclui a reabertura
dos implantes, os cicatrizadores e
todas as etapas clínicas e
laboratoriais para confecção da
barra metálica e da Overdenture
caracterizada. Inclui a colocação dos
intermediários proté�cos (mini pilar
cônico), e demais componentes 
proté�cos, além de dentes ar�ficiais
de acrílico com tripla prensagem. É
vedada a confecção de prótese
parafusada diretamente no
implante.

1.865,49

80320171 B
Overdenture
Sistema Barra-clip
3 implantes

1825 3650

Arcada inferior. Inclui a reabertura
dos implantes, os cicatrizadores e
todas as etapas clínicas e
laboratoriais para confecção da
barra metálica e da Overdenture
caracterizada. Inclui a colocação dos
intermediários proté�cos (mini pilar
cônico), e demais componentes 
proté�cos, além de dentes ar�ficiais
de acrílico com tripla prensagem. É
vedada a confecção de prótese
parafusada diretamente no
implante.

2.179,72

80320180 B
Overdenture
Sistema Barra-clip
4 implantes

        1825 3650

Por arcada. Inclui a reabertura dos
implantes, os cicatrizadores e todas
as etapas clínicas e laboratoriais
para confecção da barra metálica e
da Overdenture caracterizada. Inclui
a colocação dos intermediários
proté�cos (mini pilar cônico), e
demais componentes  proté�cos,
além de dentes ar�ficiais de acrílico
com tripla prensagem. É vedada a
confecção de prótese parafusada
diretamente no implante.

2.493,96



COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80320198 B
Overdenture
Sistema Barra-clip
5 implantes

       1825 3650

Arcada superior. Indicada para
pacientes com discrepância antero-
posterior e/ou atrofia
maxilomandibular, cujas próteses
convencionais não apresentam
estabilidade/retenção, e/ou nos
casos de contraindicação para
enxertos. Inclui a reabertura dos
implantes, os cicatrizadores e todas
as etapas clínicas e laboratoriais
para confecção da barra metálica e
da Overdenture caracterizada. Inclui
a colocação dos intermediários
proté�cos (mini pilar cônico), e
demais componentes  proté�cos,
além de dentes ar�ficiais de acrílico
com tripla prensagem. É vedada a
confecção de prótese parafusada
diretamente no implante.

2.808,19

80320201 B

Overdenture
Sistema Barra-clip
6 ou mais
implantes

       1825 3650

Arcada superior. Indicada para
pacientes com discrepância antero-
posterior e/ou atrofia
maxilomandibular, cujas próteses
convencionais não apresentam
estabilidade/retenção, e/ou nos
casos de contraindicação para
enxertos. Inclui a reabertura dos
implantes, os cicatrizadores e todas
as etapas clínicas e laboratoriais
para confecção da barra metálica e
da Overdenture caracterizada. Inclui
a colocação dos intermediários
proté�cos (mini pilar cônico), e
demais componentes  proté�cos,
além de dentes ar�ficiais de acrílico
com tripla prensagem. É vedada a
confecção de prótese parafusada
diretamente no implante.

3.122,42

80320228 B Overdenture
Sistema O´ring       1825 3650

Por arcada. Inclui a reabertura dos
implantes e os cicatrizadores. Inclui
todas as etapas clínicas e
laboratoriais para confecção da
Overdenture caracterizada, os
a�achments O’ring ou similares e os
dentes ar�ficiais de acrílico com
tripla prensagem, além da captura 
e adaptação das cápsulas/ encaixes.

1.174,37

 



Fica alterada na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia a descrição e 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$

80290205 C Prótese Protocolo
arcada inferior 1825       3650

Arcada inferior. Inclui chapa
de prova em acrílico com
plano de cera, montagem
para muralha, estrutura
metálica, soldas, montagem
dos dentes ar�ficiais de
acrílico com tripla prensagem
e prensagem caracterizada.
Inclui a colocação dos
intermediários proté�cos
(mini pilar cônico) e demais
componentes proté�cos. É
vedada a confecção de
prótese parafusada
diretamente no implante.
Inclui todas as etapas clínicas
e laboratoriais para
confecção da prótese.

4.064,14

80290221 C Prótese Protocolo
arcada superior 1825       3650

Arcada superior. Inclui chapa
de prova em acrílico com
plano de cera, montagem
para muralha, estrutura
metálica, soldas, montagem
dos dentes ar�ficiais de
acrílico com tripla prensagem
e prensagem caracterizada.
Inclui a colocação dos
intermediários proté�cos
(mini pilar cônico) e demais
componentes proté�cos. É
vedada a confecção de
prótese parafusada
diretamente no implante.
Inclui todas as etapas clínicas
e laboratoriais para
confecção da prótese.

4.994,23



COD. TA PROCEDIMENTOS
Período de
Validade
(dia))

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80310150 B Prótese protocolo
arcada inferior   1825 3650

Arcada inferior. Inclui chapa
de prova em acrílico com
plano de cera, montagem
para muralha, estrutura
metálica, soldas, montagem
dos dentes ar�ficiais de
acrílico com tripla prensagem
e prensagem caracterizada.
Inclui a colocação dos
intermediários proté�cos
(mini pilar cônico) e demais
componentes proté�cos. É
vedada a confecção de
prótese parafusada
diretamente no implante.
Inclui todas as etapas clínicas
e laboratoriais para
confecção da prótese..

4.064,14

80310192 B

Cirurgia para
inserção de
implante ósseo
integrável

 Única

Por elemento. Inclui a
inserção de 1 (um) implante,
guia cirúrgico, biomateriais,
acerto do tecido ósseo e
demais etapas cirúrgicas.

714,19

80320244 B Prótese protocolo
arcada inferior  1825 3650

Arcada inferior. Inclui chapa
de prova em acrílico com
plano de cera, montagem
para muralha, estrutura
metálica, soldas, montagem
dos dentes ar�ficiais de
acrílico com tripla prensagem
e prensagem caracterizada.
Inclui a colocação dos
intermediários proté�cos
(mini pilar cônico) e demais
componentes proté�cos.
Inclui todas as etapas clínicas
e laboratoriais para
confecção da prótese.

4.064,14



COD. TA PROCEDIMENTOS
Período de
Validade
(dia))

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80320384 B Prótese protocolo
arcada superior      1825 3650

Arcada superior. Arcada
superior. Inclui chapa de
prova em acrílico com plano
de cera, montagem para
muralha, estrutura metálica,
soldas, montagem dos
dentes ar�ficiais de acrílico
com tripla prensagem e
prensagem caracterizada.
Inclui a colocação dos
intermediários proté�cos
(mini pilar cônico) e demais
componentes proté�cos. É
vedada a confecção de
prótese parafusada
diretamente no implante.
Inclui todas as etapas clínicas
e laboratoriais para
confecção da prótese.

4.994,23

80330053 B

Subs�tuição dos
clips de retenção da
overdenture Barra-
clip

365 730

Por arcada. Indicado quando
necessária a subs�tuição de
clips de retenção após um
prazo mínimo de 730 dias da
confecção da prótese. Inclui
os clips e a manutenção da
prótese. Exclui o uso
concomitante dos códigos 
80330029 e 80330045.

181,21

80330070 B
Subs�tuição das
cápsulas do Sistema
O´ring

365 730

Por arcada. Indicado quando
necessária a subs�tuição das
cápsulas do Sistema O´Ring
após um prazo mínimo de
730 dias da confecção da
prótese. Inclui os
componentes proté�cos e a
captura das cápsulas do O
´Ring. Inclui a manutenção da
prótese. Exclui o uso
concomitante dos códigos
80330029, 80330045 e
80330061.

139,70

 

Fica alterada na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, a descrição, o critério técnico e o
valor 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$



COD. TA PROCEDIMENTOS
Período de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80290256 C
Subs�tuição dos
dentes da  prótese
Protocolo

       730 1825

Por arcada. Indicada para
subs�tuição do conjunto de
dentes da prótese Protocolo, sem
a troca da estrutura metálica,
após completado o período de
validade da prótese. Inclui chapa
de prova em acrílico com plano de
cera, montagem para muralha,
montagem dos dentes de acrílico
com tripla prensagem, fabricados
com resina IPN ou resina com
dupla ligação cruzada (DLC), e
prensagem caracterizada. Inclui a
manutenção da prótese. Exclui o
uso concomitante com os códigos
80310150, 80320244, 80320279,
80330029, 80330037 e 80330045.

700,00

80310184 B
Subs�tuição dos
dentes da prótese
Protocolo

730 1825

Por arcada. Indicada para
subs�tuição do conjunto de
dentes da prótese Protocolo, sem
a troca da estrutura metálica,
após completado o período de
validade da prótese. Inclui chapa
de prova em acrílico com plano de
cera, montagem para muralha,
montagem dos dentes de acrílico
com tripla prensagem, fabricados
com resina IPN ou resina com
dupla ligação cruzada (DLC), e
prensagem caracterizada. Inclui a
manutenção da prótese. Exclui o
uso concomitante com os códigos
80290256, 80310150, 80320244,
80320279, 80330037 e 80330045.

700,00



COD. TA PROCEDIMENTOS
Período de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80320279 B
Subs�tuição dos
dentes da  prótese
Protocolo

        730 1825

Por arcada. Indicada para
subs�tuição do conjunto de
dentes da prótese Protocolo, sem
a troca da estrutura metálica,
após completado o período de
validade da prótese. Inclui chapa
de prova em acrílico com plano de
cera, montagem para muralha,
montagem dos dentes de acrílico
com tripla prensagem, fabricados
com resina IPN ou resina com
dupla ligação cruzada (DLC), e
prensagem caracterizada. Inclui a
manutenção da prótese. Exclui o
uso concomitante com os códigos
80290256, 80310150, 80310184,
80320244, 80330037 e 80330045.

700,00

 

Fica alterada na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, o período de validade 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$

80330061 B
Subs�tuição dos
anéis de borracha
do Sistema O´Ring

180 365

Por arcada. Indicado
quando necessária a
subs�tuição dos anéis de
borracha após um prazo
mínimo de 365 dias da
confecção da prótese.
Inclui os componentes
proté�cos. Inclui a
manutenção de prótese. 
Exclui o uso
concomitante dos
códigos  80330029 e
80330070.

88,43

 

Fica alterada na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia, o critério técnico do seguinte
Subgrupo 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$



COD. TA PROCEDIMENTOS
Período de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80080499 B Prótese Parcial
Removível provisória 180 730

Por arcada. Confeccionada em
acrílico com ou sem grampos.
Restrita aos casos de cirurgia pré
proté�ca ou de extrema
necessidade esté�ca e funcional.
Inclui a adaptação, desgastes e
ajustes necessários. Inclui valor
referente ao laboratório de
prótese, inclusive os dentes
ar�ficiais.

307,95

80080502 B
Prótese Total
Removível – PTR
imediata provisória

180 Única

Por arcada. Inclui a adaptação,
desgastes e ajustes necessários.
Restrita aos casos de cirurgia pré
proté�ca ou de extrações
múl�plas em que há necessidade
esté�ca, extrema necessidade
esté�ca e funcional. Inclui valor
referente ao laboratório de
prótese.

419,00



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 proté�cos
necessários e as taxas
laboratoriais. U�lizar implantes
de �tânio com a super�cie
tratada e a conexão proté�ca
em hexágono externo,
hexágono interno ou cone
morse. Para as próteses totais
sobre implantes, removíveis ou
protocolo, devem ser u�lizados
dentes ar�ficiais de acrílico com
tripla prensagem, fabricados
com resina IPN ou resina com
dupla ligação cruzada (DLC).
Inclui a adaptação, ajustes
necessários e orientações sobre
a higienização. Os
procedimentos desse Subgrupo
requerem autorização prévia do
código 80330010. A realização
de cada procedimento requer
autorização em auditoria, sendo
a autorização da prótese
vinculada à aprovação do
procedimento cirúrgico
executado. No caso de alteração
do planejamento aprovado, o
mesmo estará sujeito à nova
auditoria.

 

80310001  PROCEDIMENTOS
DE
IMPLANTODONTIA -
PRÓTESES TOTAIS
REMOVÍVEIS OU

  Indicações: - Paciente portador
de prótese total removível
inferior sem estabilidade e
retenção (período mínimo de
uso da prótese de 365 dias); -

 



COD. TA PROCEDIMENTOS
Período de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

PROTOCOLO SOBRE
IMPLANTES

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
proté�cos necessários para a
confecção de próteses
provisórias e defini�vas, a
prensagem caracterizada e as
taxas laboratoriais. U�lizar
implantes de �tânio com a
super�cie tratada e conexão
proté�ca em hexágono externo,
hexágono interno ou cone
morse. Para as próteses totais
sobre implantes, removíveis ou
protocolo, devem ser u�lizados
dentes ar�ficiais 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
procedimentos deste Subgrupo
requerem autorização prévia do
código 80330010. A realização
de cada procedimento requer
autorização em auditoria, sendo
a autorização da prótese
vinculada 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

  Indicações: - Militar amparado
em atestado de origem, cuja
perda dentária apresente nexo
causal com o acidente,

 



COD. TA PROCEDIMENTOS
Período de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

AMPARADO EM AO
OU PACIENTE COM
SEQUELA DE
DOENÇA
CÍSTICA/TUMORAL respeitada a melhor resolução

proté�ca possível (parâmetros
esté�co e funcional); - Paciente
com sequela de tratamento de
doença cís�ca 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 proté�cos
necessários para a confecção de
próteses provisórias e
defini�vas, a prensagem
caracterizada e as taxas
laboratoriais. U�lizar implantes
de �tânio com a super�cie
tratada e a conexão proté�ca
em hexágono externo,
hexágono interno ou cone
morse. Para as próteses totais
sobre implantes, removíveis ou
protocolo, devem ser u�lizados
dentes ar�ficiais 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
procedimentos desse Subgrupo
requerem autorização prévia do
código 80330010. A realização
de cada procedimento requer
autorização em auditoria, sendo
a autorização da prótese
vinculada à aprovação do
procedimento cirúrgico
executado. No caso de alteração
do planejamento aprovado, o
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mesmo estará sujeito à nova
auditoria.

 

Fica alterado na Tabela de Honorários Profissionais de Odontologia o critério técnico e o valor 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$

80080456 B

Prótese Parcial
Removível -PPR
bilateral com
grampos

1460 1460

Por arcada. Os dentes suporte
devem estar em condições
clínicas adequadas e possuir
pelo menos metade da
inserção óssea. Quaisquer
procedimentos necessários
nos dentes suporte, como
endodon�a, restaurações e
cirurgias deverão ser
realizados antes da confecção
da PPR. Inclui a adaptação,
desgastes e ajustes
necessários. Inclui valor
referente ao laboratório de
prótese, inclusive os dentes
ar�ficiais, a prensagem
caracterizada, soldas e
blindagens.

797,65

80080464 B
Prótese Total
Removível -PTR
caracterizada

1460 1460

Por arcada. Deverá ser
confeccionada com a
caracterização da gengiva.
Inclui a adaptação, desgastes e
ajustes necessários. Inclui os
valores referentes ao
laboratório de prótese, aos
dentes ar�ficiais e à
prensagem caracterizada com
o palato incolor.

768,45

 

Ficam excluídos da 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$



COD. TA PROCEDIMENTOS

Período
de
Validade
(dia)

Periodicidade
de realização
(dia)

CRITÉRIO TÉCNICO VR R$

80210856 B
Captura de
componente O
Ring e clips

  Por pilar. 0,00

80290191 C

Prótese total fixa
protocolo arcada
inferior - fase
cirúrgica

 Única     

Arcada inferior. Inclui a inserção dos
implantes, guia cirúrgico
mul�funcional, biomateriais, acerto
do tecido ósseo e demais etapas
cirúrgicas. Pode ser realizada a
técnica de carga imediata mediante
solicitação simultânea da fase
cirúrgica e da prótese provisória, o
que deverá estar previsto e
jus�ficado no relatório de
Implantodon�a a ser enviado para
auditoria. Código indicado para
pacientes que não possuam
implantes previamente inseridos.
Para os pacientes com indicação de
prótese protocolo que já �verem
implantes na região a ser
reabilitada,   u�lizar o código
80290027 para os demais implantes
necessários.

2.708,24

80290213 C

Prótese total fixa
protocolo arcada
superior - fase
cirúrgica

 Única     

Arcada superior. Inclui a inserção
dos implantes, guia cirúrgico
mul�funcional, biomateriais, acerto
do tecido ósseo e demais etapas
cirúrgicas. Pode ser realizada a
técnica de carga imediata mediante
solicitação simultânea da fase
cirúrgica e da prótese provisória, o
que deverá estar previsto e
jus�ficado no relatório de
Implantodon�a a ser enviado para
auditoria. Para os pacientes com
indicação de prótese protocolo que
já �verem implantes na região a ser
reabilitada,   u�lizar o código
80290027 para os demais implantes
necessários.

4.062,36

80310028 B

Prótese Total
Removível
Overdenture
(Sistema Barra
Clip) 2 implantes
– fase cirúrgica

 Única

Por arcada. Inclui a inserção de dois
implantes, guia cirúrgico,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas.

1.354,12
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80310036 B

Prótese Total
Removível
Overdenture
(Sistema Barra
Clip) 3 implantes
– fase cirúrgica

 Única

Por arcada. Inclui a inserção de três
implantes, guia cirúrgico,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas.

2.031,18

80310044 B

Prótese Total
Removível
Overdenture
(Sistema Barra
Clip) 4 implantes
– fase cirúrgica

 Única

Por arcada. Inclui a inserção de
quatro implantes, guia cirúrgico,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas.

2.708,24

80310052 B

Prótese Total
Removível
Overdenture
(Sistema Barra
Clip) 5 implantes
– fase cirúrgica

 Única

Arcada superior. Inclui a inserção de
cinco implantes, guia cirúrgico,
biomateriais, certo do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas.

3.385,30

80310060 B

Prótese Total
Removível
Overdenture
(Sistema Barra
Clip) 6 implantes
– fase cirúrgica

 Única

Arcada superior. Inclui a inserção de
seis implantes, guia cirúrgico,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas.

4.062,36

80310125 B

Prótese Total
Removível
Overdenture
(Sistema O´Ring)
– fase cirúrgica

 Única

Por arcada. Inclui a inserção de dois
implantes, guia cirúrgico,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas.

1.354,12
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de
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80310141 B

Prótese total fixa
protocolo arcada
inferior 4
implantes - fase
cirúrgica

 Única   

Arcada inferior. Inclui a inserção dos
de quatro implantes, guia cirúrgico
mul�funcional, biomateriais, acerto
do tecido ósseo e demais etapas
cirúrgicas. Pode ser realizada a
técnica de carga imediata mediante
solicitação simultânea da fase
cirúrgica e da prótese provisória, o
que deverá estar previsto e
jus�ficado no relatório de
Implantodon�a a ser enviado para
auditoria. Código indicado para
pacientes que não possuam
implantes previamente inseridos.
Para os pacientes com indicação de
prótese protocolo que já �verem
implantes na região a ser
reabilitada,   u�lizar o código
80310192 para os demais implantes
necessários.

2.708,24

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 can�lever, quando o
espaço entre os forames permi�r a
inserção de cinco implantes. Inclui a
inserção de cinco implantes, guia
cirúrgico mul�funcional,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas. Pode ser
realizada a técnica de carga
imediata mediante solicitação
simultânea da fase cirúrgica e da
prótese provisória, o que deverá
estar previsto e jus�ficado no
relatório de Implantodon�a a ser
enviado para auditoria.

3.385,30
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80310176 B

Prótese total fixa
protocolo arcada
inferior 5
implantes - fase
proté�ca

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 proté�cos (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 proté�cos a serem
u�lizados.

4.473,49

80320112 B

Prótese Total
Removível
Overdenture
(Sistema Barra
Clip) 2 implantes
– fase cirúrgica

 Única

Por arcada. Inclui a inserção de dois
implantes, guia cirúrgico,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas.

1.354,12

80320120 B

Prótese Total
Removível
Overdenture
(Sistema Barra
Clip) 3 implantes
– fase cirúrgica

 Única

Por arcada. Inclui a inserção de três
implantes, guia cirúrgico,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas.

2.031,18

80320139 B

Prótese Total
Removível
Overdenture
(Sistema Barra
Clip) 4 implantes
– fase cirúrgica

 Única

Por arcada. Inclui a inserção de
quatro implantes, guia cirúrgico,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas.

2.708,24

80320147 B

Prótese Total
Removível
Overdenture
(Sistema Barra
Clip) 5 implantes
– fase cirúrgica

 Única

Arcada superior. Inclui a inserção de
cinco implantes, guia cirúrgico,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas.

3.385,30

80320155 B

Prótese Total
Removível
Overdenture
(Sistema Barra
Clip) 6 implantes
– fase cirúrgica

 Única

Arcada superior. Inclui a inserção de
seis implantes, guia cirúrgico,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas.

4.062,36
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80320210 B

Prótese Total
Removível
Overdenture
(Sistema O´Ring)
– fase cirúrgica

 Única

Por arcada. Inclui a inserção de dois
implantes, guia cirúrgico,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas.

1.354,12

80320236 B

Prótese total fixa
protocolo 4
implantes – fase
cirúrgica

 Única

Arcada inferior. Inclui a inserção de
quatro implantes, guia cirúrgico
mul�funcional, biomateriais, acerto
do tecido ósseo e demais etapas
cirúrgicas. Pode ser realizada a
técnica de carga imediata mediante
solicitação simultânea da fase
cirúrgica e da prótese provisória, o
que deverá estar previsto e
jus�ficado no relatório de
Implantodon�a a ser enviado para
auditoria.

2.708,24

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 can�lever, quando o
espaço entre os forames permi�r a
inserção de 5 implantes. Inclui a
inserção de cinco implantes, guia
cirúrgico mul�funcional,
biomateriais, acerto do tecido ósseo
e demais etapas cirúrgicas. Pode ser
realizada a técnica de carga
imediata mediante solicitação
simultânea da fase cirúrgica e da
prótese provisória, o que deverá
estar previsto e jus�ficado no
relatório de Implantodon�a a ser
enviado para auditoria.

3.385,30
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80320260 B

Prótese total fixa
protocolo arcada
inferior 5
implantes - fase
proté�ca

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 proté�cos (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 proté�cos a serem
u�lizados.

4.473,49

80320376 B

Prótese total fixa
protocolo arcada
superior - fase
cirúrgica

 Única  

Arcada superior. Inclui a inserção
dos implantes, guia cirúrgico
mul�funcional, biomateriais, acerto
do tecido ósseo e demais etapas
cirúrgicas. Pode ser realizada a
técnica de carga imediata mediante
solicitação simultânea da fase
cirúrgica e da prótese provisória, o
que deverá estar previsto e
jus�ficado no relatório de
Implantodon�a a ser enviado para
auditoria. Para os pacientes com
indicação de prótese protocolo que
já �verem implantes na região a ser
reabilitada,   u�lizar o código
80290027 para os demais implantes
necessários.

4.062,36

 

 

Atenciosamente, 

 

Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR

Diretor de Saúde/IPSM

  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 14/06/2022, às 09:54, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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