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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
CONSELHO DELIBERATIVO DO PROGRAMA TST-SAÚDE 

 
 

ATO DELIBERATIVO Nº 20, DE 24 DE AGOSTO DE 2009 
 
 

Aprova a tabela Odontológica do PRÓ-SER/STJ 
e estabelece percentual de co-participação. 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PROGRAMA 
TSTSAÚDE, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com 
aprovação do Conselho Deliberativo, na 1ª Reunião Extraordinária de 14 de agosto 
de 2009, 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º A rede credenciada para serviços odontológicos do Programa 

TST-SAÚDE deverá utilizar a Tabela Odontológica em vigor, nesta data, no PRÓ-
SER/STJ, conforme consta do anexo a este Ato. 

 
Art. 2º A co-participação dos beneficiários nos serviços odontológicos 

prestados pela rede credenciada será de 50% (cinqüenta por cento). 
 
Parágrafo único. Esse mesmo percentual será aplicado aos serviços 

prestados no sistema de reembolso odontológico. 
 
Art. 3° A utilização da rede credenciada ou de livre escolha deverá 

obedecer aos requisitos previstos em Ato Deliberativo específico. 
 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
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TABELA DE ODONTOLOGIA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

INSTRUÇOES DE FATURAMENTO 

1. Deverão ser faturados ao STJ somente os tratamentos concluídos. 

2. Quando a(s) perícia(s) for(em) obrigatória(s) para o procedimento realizado, o pagamento somente ocorrerá com a realização 
destas. 

--+ A perícia inicial deverá ser realizada antes do início do tratamento; 

+ Informamos que o STJ realiza auditoria para os procedimentos não previstos nas perícias obrigatórias. 

3 O prazo máximo para o beneficiário realizar a perícia final é de dez dias úteis, conforme calendário oficial do STJ, a contar do 
primeiro dia útil após a conclusão do tratamento odontológico. 

4. Os valores cobrados em desacordo com a tabela serão glosados e deduzidos da fatura que esteja em análise para pagamento 
ou será solicitado o ressarcimento por meio de cheque nominal ao STJ ou Pró-Ser. 

5. Datas de Faturamento: 

--+ O encaminhamento dos documentos de cobrança dos serviços prestados poderá ocorrer em qualquer dia útil, exceto para os 
credenciados de Firma Individual, os quais deverão entregá-los até o dia 17 de cada mês. 



6. Apresentação da Fatura para Pagamento dos Procedimentos: 

Deverão ser encaminhadas no máximo 50 FOE'sIguias a cada faturamento. 

6.1 - Na consulta inicial deverão ser preenchidos: 

Guias de Atendimento - GA - destinam-se a cobrança de consulta, consulta de controle e procedimentos realizados em 
clínicas radiológicas. 

Do preenchimento da guia - Constar: 

* nome do titular; 

* nome e matrícula do paciente; 

* validade da carteira do Pró-Ser; 

* carimbo da instituição; 

*assinatura do profissional que realizou o atendimento e carimbo contendo o CRO; 

* assinatura do titular ou paciente; 

* data do atendimento. 

FOE - Compõe-se de três vias: 

+ Primeira Via - ROSA 

* Destina-se a cobrança das despesas; 



* Após perícia final, a FOE deverá ser retirada pelo profissional ou por seu representante para o faturamento dos serviços 
prestados na Recepção da OdontologiaISecretaria de Serviços Integrados de Saúde localizada no Bloco F, Térreo, telefone 
331 9-9589. 

+ Segunda Via - VERDE 

* Destina-se ao controle do profissional. 

* Quando da realização da perícia inicial, deve ser encaminhada junto com a FOE rosa e branca. 

* Quando do encaminhamento do paciente para perícia final, a via verde deverá ficar com o profissional. 

* Substitui a via rosa: 

- em caso de extravio; 
- na falta de perícia final ( A via verde somente será faturada se houver justificativa e solicitação de pagamento no campo 

"Observações do Profissionaln. 

- Terceira Via - BRANCA 

* Destina-se ao prontuário do paciente existente no serviço de saúde do STJ. 

* O preenchimento deve estar legível. 

* Acompanha a FOE rosa: 

- nos casos em que se exija pericia inicial elou final; 
- quando da apresentação do faturamento nos casos em que não se exija perícia inicial elou final. 

Do preenchimento da FOE - Constar: 

* nome, matrícula e data de nascimento do paciente; 

* nome do titular; 

* validade da carteira do Pró-Ser; 



* nome da instituição; 

* assinatura do profissional que realizou o tratamento e carimbo contendo o CRO; 

* assinatura do titular ou paciente; 

* data de início e término do tratamento; 

* procedimentos a serem realizados, com os valores em reais. 

6.2 - Pedido odontológico 

* é obrigatório para as clínicas de radiologia; 

* deverá constar dente, região e número de películas radiográficas; 

* não serão pagos pedidos em formulário pré-impresso e nem 
rasurados. 

6.3 - Se houver necessidade de perícia inicial, o paciente deverá ser orientado a marcar a perícia na recepção da Odontologia. 
Neste momento, o credenciado entregará para o paciente as três vias da FOE. 
Após a realização da perícia inicial, o paciente retornará a clínica, com a FOE rosa e a verde, para a realização dos 
procedimentos odontológicos autorizados. 
Após o término do tratamento, o paciente deverá ser encaminhado para perícia final portando apenas a via rosa (quando a 
perícia inicial foi realizada) ou as vias branca e rosa (quando exigida somente a perícia final). 
A FOE branca comporá o prontuário do paciente no STJ. 

7. Documentação exigida para o pagamento dos serviços prestados: 

7.1 - Relação de Faturamento 

* A relação de faturamento, constando o nome do paciente e os respectivos valores em reais, deverá ser entregue juntamente 
com as FOE's e Guias de Atendimentos no Protocolo Administrativo. 



7.2 - Nota Fiscal 

* Após a análise das FOE's e Guias entregues, a Nota Fiscal será solicitada pela Seção de Custeio e Análise de Despesas 
Odontológicas, por e-maíl. A solicitação, estará disponível também na internet - www.sti.ciov.br - Consultas / PRÓ-SER - Area 
do Credenciado, com a discriminação do valor pago, valor glosado e valor do imposto recolhido. 

* A senha inicial solicitada é a data-fim do contrato. 

* A Nota Fiscal - Modelo A - deve estar dentro do prazo de validade para emissão ou com o carimbo de prorrogação de 
validade, constando o nome e o CNPJ do STJ (00.488.478/0001-02) ou do PR~-SER (37.1 15.466/0001-42) conforme solicitado 
pela internet no endereço acima citado. 

* A conta corrente deve estar em nome da empresa (pessoa jurídica) 

* Não serão pagas, em nenhuma hipótese, notas fiscais com rasuras. 

7.3 - Endereço para retirada das Fichas Odontológicas Externas - FOES encaminhadas para perícia final: 

Recepção da Odontologia1 Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, no Prédio da Administração, Bloco F, Térreo 
- telefone 331 9-9589 - deverá ser retirada pelo profissional ou seu representante 

7.4 - Endereço para entrega de faturas: 

Superior Tribunal de Justiça 
Seção de Protocolo Administrativo 
Setor de Administração Federal Sul - Quadra 06 Lote 01 
Edifício dos Plenários, Térreo, Sala B003 
CEP: 70.095-900 



7.5 - Horário de entrega das faturas 

* De 08 horas e 30 minutos as 18 horas e 30 minutos. 

8. Documentos obrigatórios para o faturamento das despesas: 

* Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) - site da Caixa Econômica. 

* Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND) - site da Previdência Social. 

* Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Fiscais (CNDTCF) - site da Receita Federal. 

Observação: Por ocasião do pagamento da fatura, esses documentos serão verificados em "site" específico e, caso não estejam válidos, o 
pagamento não será efetuado até que a instituição regularize a situação. 

9. Recolhimento do Imposto Sobre Serviços - ISS 

* ISS Empresa - quando a instituição estiver enquadrada como ISS empresa, junto a Secretaria de Fazenda do Distrito 
Federal, será recolhido o percentual de 2% sobre o valor da nota fiscal quando do pagamento das faturas apresentadas. 

* Sociedade de Uniprofissionais - quando a instituição estiver enquadrada como ISS Sociedade de Profissionais, junto a 
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, não será recolhido o percentual de 2% referente ao ISS quando do pagamento 
das faturas apresentadas. 

Obs: Qualquer alteração da condição do contribuinte deverá ser comunicada com brevidade a Seção de Custeio e Análise de 
Despesas Odontológicas 



10. Alterações ou substituições de procedimentos na FOE 

- As FOE's não devem ser rasuradas; 

* Quaisquer alterações no plano de tratamento posteriores a perícia inicial deverão ser registradas na FOE, no campo 
"Observações do Profissional", e encaminhadas, imediatamente após sua formulação, ao paciente para conhecimento e 
autorização da perícia do contratante; 

* A substituição de item deverá ser feita pela inclusão do novo procedimento e pelo cancelamento do item alterado, 
marcando-se um "X" no campo "não autorizadon da FOE e devidamente registrado no campo "Observações do Profissionaln. 

11. Justificativa de glosa 

* As glosas totais deverão ser retiradas na Seção de Informações e Gestão de Contratos do Pró-ser - telefone 3319.9595 - 
Prédio da Administração - Térreo, após a efetivação do pagamento da fatura. 

* As glosas parciais deverão ser consultadas no endereço www.stj.gov.br/consultas/pró-serlárea do credenciado. 

* O prazo para apresentação de recurso relativo ao faturamento dos valores glosados é de 60 dias a contar do pagamento 
das despesas devendo ser feito por escrito e conter os seguintes dados, os quais se encontram no relatório de glosas: 

1) Número do processo e página em que ocorreu a glosa; 

2) Data do atendimento; 

3) Nome do beneficiário; 

4) Matrícula do beneficiário; 

5) Discriminação do(s) item(s) glosado(s); 

6) Valor do(s) item(s) glosado(s); e 

7) Fundamentação para revisão da glosa. 



INSTRUÇÕES GERAIS 

1. Deverá ser observado o limite, para cada beneficiário, de uma consulta e um tratamento, por especialidade, no período de seis 
meses. Consultas e tratamentos em número superior ao estabelecido deverão ser avaliados pelos peritos odontólogos da Secretaria 
de Serviços Integrados de Saúde do Superior Tribunal de Justiça. 

2. OS TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS NÃO PODEMO SER FRACIONADOS. 

3. Os atendimentos somente deverão ser prestados mediante a apresentação da carteira de identificação do beneficiário do PRÓ-SER ou 
declaração fornecida pela Coordenadoria de Benefícios do Superior Tribunal de Justiça. 

4. Os dependentes especiais, assim identificados por meio de carteira própria, serão atendidos pelo contratado, panando diretamente ao 
profissional ou a seu representante os preços previstos no contrato. 

5. Atendimento a pacientes com necessidades es~eciais, quando as perícias inicial elou final forem obrigatórias, ou em caso de 
internação, deverá ser feito mediante autorizacão prévia pelo setor odontoló_aico do s e m o  de saúde do STJ. Quando necessária 
a internação, esta deverá ser feita em hospitais contratados pelo STJ. 

6. Internação Hospitalar: 

1- O credenciado deverá orientar o beneficiário para dirigir-se a perícia odontológica para liberação do tratamento, portando relatório 
técnico do cirurgião-dentista, onde deverá constar: 

- indicação do tratamento; 

- Ficha Odontológica Externa - FOE preenchida com os códigos da tabela odontológica do STJ e documentação radiográfica 
correspondente; 

- relação da equipe que irá realizar a cirurgia, constando nome do cirurgião-dentista, l0 auxiliar, 2 O  auxiliar e instrumentador, com 
respectivas inscrições no órgão regulador da categoria ou respectivo conselho de classe. 



2- Após liberação pela perícia odontológica, o beneficiário deverá se dirigir ao perito médico do Pró-Ser, para autorização do porte 
anestésico, uma vez que não há convênio com anestesista para a área de Odontologia. O reembolso será de acordo com a tabela 
médica. 

3- O perito da Odontologia avaliará a indicação do tratamento e da equipe técnica, autorizando a liberação do procedimento no próprio 
pedido do cirurgião-dentista, anexando cópia em prontuário e liberando o original para o paciente ser encaminhado ao perito médico. 

4- Honorários em casos de internação hospitalar: 

- Cirurgiãodentista - Acréscimo de 100% do valor da tabela odontológica das especialidades de Clínico Geral, Dentística 
Restauradora, Odontopediatria, Endodontia, Periodontia, Prótese e Cirurgia; 

- l0 Auxiliar - 30% do valor recebido pelo cirurgião; 
- 2O Auxiliar - 20% do valor recebido pelo cirurgião; 
- Instrumentador - 10% do valor do cirurgião sem o acréscimo de 100%. 

Obs: Para a especialidade de ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, o acréscimo dos 100% será em 
cima dos preços das tabelas das outras especialidades. 

5 - Honorários de Atendimento Domiciliar 

O credenciado deverá orientar o titular ou o beneficiário para dirigir-se a perícia odontológica para liberação do Atendimento Domiciliar, 
portando relatório técnico do cirurgião-dentista, justificando a necessidade do atendimento e com a anuência, por escrito, do 
beneficiário titular. 

Ficha Odontológica Externa - FOE preenchida com os códigos da tabela odontológica do STJ e documentação radiográfica 
correspondente; 

- Acréscimos de 100% do valor da tabela odontológica das especialidades de Clínico Geral, Dentística Restauradora, Odontopediatria, 
Endodontia, Periodontia, Prótese e Cirurgia. 



Obs: Para a especialidade de ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, o acréscimo dos 100% será em 
cima dos preços das tabelas das outras especialidades. 

7. Atendimentos a pacientes com necessidades especiais: 

É considerado paciente portador de necessidades especiais, toda e qualquer pessoa que apresente uma ou mais limitações física, 
mental, emocional, ou médica que a impeça de ser submetida a uma situação odontológica convencional, sendo necessária uma 
conduta especial por parte da equipe que irá se responsabilizar pelo seu atendimento. 

Ao paciente (ou responsável) com necessidades especiais deverá ser apresentado o consentimento informado, orientando os riscos e 
benefícios do tratamento proposto, prognóstico, objetivos a serem atingidos com a terapia, bem como outras informações pertinentes. O 
documento deverá ser assinado pelo responsável ou beneficiário e uma cópia anexada a FOE. 

Poderão ser atendidos beneficiários portadores de necessidades especiais de todas as idades (crianças e adultos). 

8. 6 compromisso do contratado retificar, sem Ônus para o STJ e usuários dos serviços, quaisquer trabalhos que, por motivos inimputáveis 
aos beneficiários, mereçam reparação. 

9. As questões sigilosas e éticas deverão ser abordadas em folha de receituário. 

10. O PRÓ-SER não se responsabilizará por despesas referentes a atendimentos realizados em desacordo com as normas vigentes. 

11. Qualquer alteração no corpo clínico e alteração de endereço deverá ser informada ao PRÓ-SER no endereço abaixo: 

Superior Tribunal de Justiça 
Programa de Assistência aos Servidores do Superior Tribunal de Justiça 
Seção de Informações e Gestão de Contratos do PRÓSER 
Setor de Administração Federal Sul - Quadra 06 - Lote 01 
Edifício da Administração, Térreo. 
CEP: 70095-900 



12. As alterações referentes ao número de telefone, fax e conta corrente deverão ser feitas por escrito e poderão ser enviadas para o fax 
3319-9144 ou por meio do correio eletrônico secdo@sti.ciov.br. A solicitação deverá conter o CNPJ da clínica e assinatura com o 
carimbo do responsável técnico ou integrante do corpo clínico. 

13. Qualquer tratamento que ultrapasse o valor de R$600,00 (seiscentos reais) deverá ser submetido as perícias inicial e final. 

14. Ao término do tratamento, o paciente deverá ser encaminhado a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ para a perícia 
final, nos casos em que a Tabela de Odontologia prevê. 

15. Quando não realizada perícia final obrigatória: 

+ Observar o prazo de 10 (dez) dias úteis do calendário oficial do STJ, a contar do primeiro dia útil após a conclusão do tratamento 
odontológico, para solicitar o pagamento da despesa; 

-, Entrar em contato com o beneficiário e informar que encaminhará o documento para pagamento, registrando no verso da FOE; 

-, Faturar na via verde da FOE; 

-, Deverá constar solicitação de pagamento por falta de perícia final no campo "Observações do Profissional". 

16. Quando houver abandono de tratamento: 

-+ Observar o prazo de 30 dias, a contar do primeiro dia útil após o último comparecimento do paciente a clínica, para caracterizar 
abandono de tratamento e solicitar o pagamento dos procedimentos realizados; 

-, Faturar na via rosa da FOE; 
-+ Poderá ser faturado na via verde da FOE, caso a via rosa esteja com o beneficiário; 
-, Deverá constar solicitação de pagamento e a data do último comparecimento a clínica no campo "0bserva.ções do Profissional". 

17. Na hipótese de ocorrerem as situações previstas nos itens 15 e 16, o STJ se responsabilizará pelo pagamento da despesa 
efetivamente realizada e o servidor restituirá ao Tribunal o valor integral do tratamento. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

- Seção de Custeio e Análise de Despesas Odontológicas - telefones 331 9-9597 ou 331 9-9703. 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE Hora: 18:33:12 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 1 de 2 
Especialidade: RADIOLOGIA (odonto) 

Grupo: 200-Radiologia 
Observações do Grupo: 
- Os pedidos odontológicos deverão ser emlidos pelos cirurgioes-dentistas constando o dente. região e número de películas radiográficas. Não serão aceitos pedidos em formulário pré-impresso e nem 
pedidos odontológicos rasurados. 
- Somente as clínicas especializadas em radiologia deverão cobrar os procedimentos radiológicas em Guias de Atendimento - GA, acompanhadas do pedido odontológico. As demais clínicas deverão fazê-lo 
nas Fichas Odontológicas Externas - FOE, juntamente com o tratamento. quando houver. 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias. fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- ~ualauer tratamento que ultrapasse RS600.00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 

Zódigo 
21 0 

Procedimento 
RX periapical 

Obs: 
- Quando for efetuada solicitaflo para skrie radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radioloaia. credenciada ao PRÓ-SER. 

Perícia Inicial 

Não 

220 I RX BITE-WING (interproximal) 

Perícia Final 

Não 

Não 1 Não 9,OO 1 
Obs: 
- Quando for efetuada solicitação para sbrie radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clinica especializada 

Valor(R$) 

9,OO 

230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 

Garêncialmês 

em radioloaia. credenciada ao PRÓ-SER. 

RX oclusal 
RX postero-anterior 
RX da ATM sbrie completa (3 incidências) 
RX panoramica 
Telerradiografia com traçado computadorizado 
Telerradioqrafia sem traçado 
RX da mCio (Carpal) 
Modelos ortod6nticos (par) 
"Slides" (unidade) - mhximo de 05 unidades 
Fotos (unidade) - mhximo de 03 unidades 
Panoramica com traçado 
Tomografia linear com 1 corte 
Tomografia linear com 2 cortes 
Tomografia linear com 3 cortes 
Tomografia linear com 4 cortes 
Documentaç%o em disquete 
Documentaçao ortod6ntica (01 panoramica, 01 telerradiografia com traçado, 01 par de modelos ortod6nticos, 
03 fotos. 05 slidesl 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

19,OO 

39,OO 

84,OO 

41 ,O0 

54,OO 

39,OO 

46,OO 

45,OO 

9,OO 

9,OO 

66,OO 

68,OO 

136,OO 

204,OO 

272,OO 

21 ,O0 

192,OO 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:33:12 
Programa de Assistência aos Servidores - PRO-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 2 de 2 
Especialidade: RADIOLOGIA (odonto) 

Grupo: 200-Radiologia 
Observaçóes do Grupo: 
- 0 s  pedidos odontológicos deverão ser emitidos pelos cirurgi6esdentistas constando o dente, região e número de películas radiográficas. Não serão aceitos pedidos em formulário pré-impresso e nem 
pedidos odontológicos rasurados. 
- Somente as clínicas especializadas em radiologia deverão cobrar os procedimentos radiológicos em Guias de Atendimento - GA. acompanhadas do pedido odontológico. As demais cllnicas deverao faze-lo 
nas Fichas Odontológicas Externas - FOE, juntamente com o tratamento, quando houver. 
-Quando as perícias inicial elou final nao forem obrigatórias. fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 

- Os exames de Tomoarafia Com~utadorizada icódiaos 397 a 4011 incluem: imaaem Danorámica. imaaem 3D. imaaem axial e cortes transaxiais das reaióes de interesse. 

398 I~omografia Computadorizada para 2 dentes na mesma arcada Sim Não 130,OO 1 
Obs: 
- Os exames de Tomoarafia Com~utadorizada Icódiaos 397 a 4011 incluem: imaaem panorâmica. imaaem 3D. imaaem axial e cortes transaxiais das reaióes de interesse. 

399 I~orno~ra f ia  Computadorizada para 3 dentes na mesma arcada Sim Não 170,OO 1 
Obs: 
- Os exames de Tomoarafia Com~utadorizada Icódiaos 397 a 4011 incluem: imaaem panorâmica. imaaem 3D. imaaem axial e cortes transaxiais das reaióes de interesse. 

400 I~omografia Computadorizada para 4 dentes na mesma arcada Sim Não 210,OO 1 
Obs: 
- Os exames de Tomoarafia Com~utadoruada Icódiaos 397 a 4011 incluem: imaaem panorâmica. imaaem 3D. imaaem axial e cortes transaxiais das reaióes de interesse. 

401 I~omografia Computadorizada de Maxila ou Mandíbula Total Sim Não 250,OO 1 
Obs: 
- Os exames de Tomoarafia Com~utadoruada (códiaos 397 a 401) incluem: imaaem panorâmica. imaaem 3D. imaaem axial e cortes transaxiais das reaiões de interesse. 

402 I Tomo~rafia Computadorizada da articulaçáo témporo-mandibular ATM - unilateral Sim Não 149,OO 1 

- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 dever8 ser submetido as perlcias inicial e final. 

Código 
397 

403 
404 

Obs: 

Procedimento 
Tomografia Computadorizada para 1 dente 

Tomografia Computadorizada da articulaçáo têmporo-mandibular ATM - bilateral 
Tomografia Computadorizada dos seios da face 

Perícia Inicial 

Sim 

Sim 

Sim 

Perícia Final 

Não 

Não 

Não 

Valor(R$) 

90,OO 

248,OO 

248,OO 

Carêncialrnês 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:37:59 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 1 de 11 
Especialidade: CLÍNICA GERAL (odonto) 

Grupo: 100-Diagnose 
Observaçóes do Grupo: 
-As consultas deveráo ser faturadas em Guias de' Atendimento - GA, separadamente dos demais procedimentos, que serao faturados na Ficha Odontológica Externa - FOE. 
- Em caso de emergência, a pericia inicial. quando obrigatória, fica dispensada, devendo a pericia final ser feita sempre que o código do procedimento de emergência realizado assim a requerer. conforme 
previsto nesta Tabela. 
- Quando as perícias inicial elou final nao forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou nao. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de atb 13 anos incompletos somente poder20 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
102 

Procedimento 
Consulta de controle 

Obs: 
- Quando da consulta de controle, deverá ser enviado laudo com obse~aç6es do profissional, discriminando, inclusive, se há necessidade de encaminhamento do paciente para outras 
especialidades, juntamente com a Guia de Atendimento - GA. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endodóntico. as radiografias deveráo ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- A  consulta de controle nBo está autorizada oara as esoecialidades n8o contemoladas na oresente tabela. 

110 I consulta inicial (exame clínico e orçamento) 1 Não I Não 1 41 ,O0 1 
Obs: 
- O ~rocedimento uraência endoddntica icód. 21601 n8o poderá ser cobrado em coniunto com consulta inicial lcód. 110) e pulpotomia lcód. 21201. 

120 (consulta de emergencia I Não I Não 1 60,OO 1 
Obs: 
- Para efeito de cobrança do código 120, serao considerados Consulta de Emergência os atendimentos iniciados após as 19 horas atb as 7 horas do dia seguinte. nos dias úteis, e em qualquer 
horário nos sPbados. domingos e feriados. 
- 0s atendimentos emeraenciais serao cobrados considerando o códiao 120 - Consulta de Emeraência - mais oisl códiaols) dols) procedimentofs) ernemencialiis) efetivamente realizadols). 

130 
140 

Perícia Inicial 

Não 

Perícia Final 

Não 

Valor(R$) 

41 ,O0 

Obs: 
- O atendimento nao desmarcado atb o prazo de 4 horas antes do horário agendado, que não apresente justificativa, deverá ser atestado pelo beneficiário, que arcará com 100% do custeio do 
~rocedimento. A falta deverá ser cobrada iuntamente com o tratamento. 

Carêncialmês 

Perícias inicial e final 
Falta (atendimento não desmarcado ate o prazo de 4 horas antes) 

Não 

Não 

Não 

Não 

30,OO 

41 ,O0 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 3011 112007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:37:59 
Programa de Assistência aos Servidores - PRO-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 2 de 11 
Especialidade: CLÍNICA GERAL (odonto) 

Grupo: 200-Radiologia 
Observações do Grupo: 
- Os pedidos odontológicos deverão ser emitidos pelos cirurgióes-dentistas constando o dente, região e número de películas radiográficas. Náo serão aceitos pedidos em formulário pré-impresso e nem 
pedidos odontolbgicos rasurados. 
- Somente as clínicas especializadas em radiologia deverão cobrar os procedimentos radiológicos em Guias de Atendimento - GA, acompanhadas do pedido odontológico. As demais clínicas deverão fazê-lo 
nas Fichas Odontológicas Externas - FOE, juntamente com o tratamento, quando houver. 
- Quando as perícias inicial elou final nao forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou nao. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido 8s perícias inicial e final. 

Código 

21 0 

Procedimento 

RX periapical 
Obs: 
- Quando for efetuada solicitação para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais). o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radiologia. credenciada ao PRÓ-SER. 

Perícia Inicial 

Não 

220 I RX BITE-WING (interproximal) 

Perícia Final 

Não 

Obs: 
- Quando for efetuada solicitação para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente podera realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radiologia. credenciada ao PRÓ-SER. 

Não 

Valor(R$) 

9,OO 

Não 

Carêncialmês 

9,OO 1 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:37:59 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 4 de 11 
Especialidade: CLÍNICA GERAL (odonto) 

Grupo: 900-Dentística 
Observações do Grupo: 
- Quando houver indicação de reabilitação oral mediante utilização de prótese fixa, não serão autorizadas restaurações nos dentes envolvidos. A autorização das restaurações só ocorrerá quando houver 
opção escrita do paciente para realização de prótese removível. 
- Quando as perícias inicial elou final n%o forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- 0 s  beneficiarios com idade de até 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
91 0 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 

1030 

Procedimento 
Restauração de amálgama - 1 face 
Restauração de amhlgama - 2 faces 
Restauração de amhlgama - 3 faces 
Restauração de amálgama - 4 faces 
Restauração de amálgama pim 
Restauraçao resina fotopolimerizável classe I, V e VI 
Restauração resina fotopolimerizável classe III - dentes anteriores 
Restauração resina fotopolimerizável classe IV e II 
Faceta em resina 
Núcleo de preenchimento em iondmero de vidro 

Obs: 
- O códiao 1030 somente será autorizado em dentes aue receberão tratamento orotético elou após a realizado de ~rocedimentos endodóntiws com realizado de perícias. 

Perícia Inicial 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 

Perícia Final 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Núcleo de preenchimento em resina 
Núcleo de preenchimento em amalgama 
Desgaste seletivo (quatro hemiarcadas) 
Pinos de retenção (excluindo a restauração) 
Microabrasão do esmalte (por elemento) 
Clareamento caseiro (por arcada) - somente nos casos de má-formaçao do esmalte 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 
Obs: 
-Todos os ~rocedimentos necessários à realizado do códiao 1090 estáo incluídos no referido códiao. 

Valor(R$) 

37,OO 

44,OO 

50,OO 

65,OO 

72,OO 

43,OO 

46,OO 

64,OO 

98,OO 

59,OO 

1100 IAplicação de selante (por elemento) 

Carêncialmês 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

46,OO 

46,OO 

34,OO 

7,OO 

77,OO 

238,OO 

Obs: 
- As adicades de selantes associadas As restaurades de resinas foto~olimerizáveis extensas. como protecáo adicional. não serão autorizadas pelo Tribunal. 

11 10 IAplicação de selante (técnica invasiva por elemento) Sim Sim 31,OO 1 12 
Obs: 
- A  aplicação de selante (técnica invasiva por elemento - código 1 1  10) deverá obedecer aos seguintes critérios: erupção e risco de cárie. estando condicionada à perícia técnica. 
-As aplicacóes de selantes associadas às restauracóes de resinas foto~olimerizáveis extensas. como protecáo adicional. náo serão autorizadas pelo Tribunal. 

25,OO 1 12 Sim Sim 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:37:59 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 5 de 11 
~s~ecial idade:  CLÍNICA GERAL (odonto) 

Grupo: 900-Dentistica 
Observações do Grupo: 
- Quando houver indicação de reabilitação oral mediante utilização de prótese fixa, não serão autorizadas restaurações nos dentes envolvidos. A autorização das restaurações só ocorrerá quando houver 
opção escrita do paciente para realização de prótese removível. 
- Quando as pericias inicial dou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido as perícias inicial e final. 
- Os beneficiarios com idade de ate 13 anos incompletos somente poderao ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
1130 

Procedimento 
Remineralização (fluorterapia) - 4 herniarcadas, por sessao, máximo de 4 sessbes 

Obs: 
- A  remineralizacáo ser& de awrdo com a avaliacáo de risco de cárie do ~aciente. No máximo. 4 sessóes de fluor. 

Perícia Inicial 

Sim 

Perícia Final 

Sim 

1140 
1150 
1160 
1162 

Valor(R$) 

22,OO 

Obs: 
- Não serão aceitas  lacas de siliwne e wrrelatos. 

Adequação do meio bucal com ionômero de vidro por hemiarcada1lRM 
Restauração a ionômero de vidro (1 face) 
Restauração provisória (urgência) 
Placa de mordida miorrelaxante rígida 

Carêncialmês 

12 

Sim 

Sim 

Náo 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

61 ,O0 

54,OO 

37,OO 

175,OO 

12 

12 

12 

24 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:37:59 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 6 de 11 
Especialidade: CLÍNICA GERAL (odonto) 

Grupo: 2000-Endodontia 
Observações do Grupo: 
- 0 s  tratamentos endodôntiis com finalidade protética somente seráo autorizados em perícia inicial ou final quando acompanhados de indicação formal (por escrito) do protesista. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endodôntico, as radiografias deveráo ser cobradas em Guia de Atendimento. que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- Para aprovação dos trabalhos de endodontia, os pacientes deveráo ser encaminhados ao serviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final e o diagnóstico correspondente. 
- Nos planos de tratamento endodôntico, seráo autorizadas, no máximo, 04 radiografias por elemento dentário. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realiza-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse RS600.00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderáo ser atendidos por odontopediatra. 

2 171 I Restauração provisdria de urgencia I Não I Sim 1 37,OO 1 24 
Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070, 2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
~ermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

21 72 I coroa Provisdria (imediata) I Não I Sim I 65,OO 1 24 
Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
~ermanentes. mediante encaminhamento do odontopediatra. 

%digo 
21 10 

2120 I ~u l~o to rn ia  I Não I Sim 1 5 4 , 0 0 1 2 4  
Obs: 
- O procedimento urgência endodôntica (cód. 2160) náo poder& ser cobrado em conjunto com consulta inicial (c6d. 110) e pulpotomia (cód. 2120). 
- Os códigos 2010 a 2070, 2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odontopediatra. 

2130 Iclareamento ou Recromia (por elemento) 

Obs: 
- Poderáo ser realizados, por odontopediatra, em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160.2175 e 2177 (em casos 

Procedimento 
Capeamento pulpar (excluindo restauração final) 

Sim 

Perícia Inicial 

Não 

Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
~ermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Sim I 102,OO 

Perícia Final 

Sim 

24 

2160 1 Urgência endodontica (independente da seqüência do tratamento) 
Obs: 
- O  procedimento urgência endodôntica (cód. 2160) náo poderá ser cobrado em conjunto com consulta inicial (cód. 110) e pulpotomia (cód. 2120). 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odontopediatra. 
- Poderáo ser realizados, por odontopediatra. em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160,2175 e 2177 (em casos 

Não Sim 

Valor(R$) 

53,OO 

60,OO 1 24 

Carêncialmês 

24 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:37:59 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 8 de 11 
Especialidade: CLINICA GERAL (odonto) 

Grupo: 3000-Periodontia 
Observações do Grupo: 
- Cada arcada tem 3 segmentos. 
- Os tratamentos protbticas que necessitarem de tratamento periodontal prbvio somente seráo autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- Quando as perícias inicial elou final n80 forem obryatbrias, fica facultado ao paciente realiza-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 devera ser submetiio às perícias inicial e final. 

- O código 3050 devera ter indicação no odontograma e justificativa formal. 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 3011 112007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE Hora: 18:37:59 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 9 de 11 
Especialidade: CLÍNICA GERAL (odonto) 

Grupo: 4000-Prótese 
Observaçoes d o  Grupo: 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente seráo autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- 0 s  procedimentos na especialidade de prótese teráo a garantia mínima de dois anos. desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prótese, os pacientes deverão ser encaminhados ao serviço de pericia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clínicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Náo seráo autorizadas trocas de trabalhos protéticos e restauradores apenas por indicação estética. 
- O orçamento deverá ser planejado em Única etapa. Os casos excepcionais seráo avaliados pela perícia odontológica do serviço de saúde do STJ. 
- Quando as pericias inicial elou final náo forem obrigatórias. fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 1 Procedimento I Perícia Inicial ( Perícia Final I Valor(R$) 1 Carêncialmês 

4010 (Planejamento em prótese (modelos de estudo - par, montagem em articulador semi-ajustável) I Sim I Sim 1 59,OO 1 24 
Obs: 

Obs: 
- A  cimentaao de próteses no período de 2 Idoisl anos após o tratamento esta incluída na aarantia do tratamento. 

4080 
4081 
4082 

Núcleo metálico fundido 
Núcleo rosqueável intra canal prb-fabricado 
Núcleo ceramico 

Obs: 
- O núcleo cerâmico só ooderá ser realizado em dentes anteriores. 

4090 I coroa provisória (imediata) 

24 

24 

24 

Sim 

Sim 

Sim 

Não I Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

65,OO 1 24 
Obs: 
-As coroas provisórias imediatas estáo liberadas nas reabilitações protéticas, sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisórios e dos prensados seráo abonados no máximo 
três vezes. com a justificativa do orofissional e anuéncia do oaciente. 

120,OO 

106,OO 

106,OO 

4100 I Coroa provis6ria prensada em resina 
Obs: 
-As coroas provisórias imediatas estáo liberadas nas reabilitações protéticas, sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisórios e dos prensados seráo abonados no máximo 
três vezes. com a iustificativa do orofissional e anuéncia do oaciente. 

Não Sim 144,OO ( 24 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:37:59 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 11 de 11 
Especialidade: CLÍNICA GERAL (odonto) 

Grupo: 5000-Cirurgia 
Observaçóes do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer às perícias inicial e final munido de radiografias pré e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicaç6es pós-cirúrgicas estão incluidos nos custos dos procedimentos. 
- Quando as perícias inicial elou final nao forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido As perlcias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

C6digo 
501 0 

Obs: 
- 0 s  códigos 5010 e 5020 poderao ser realizados por cirurgiáo buco-maxilo-facial em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de cirurgia de elementos de deciduos retidos elou 
anquilosados. 
- Em exodontia de dente deciduo Dara ~aciente acima de 13 Mreze) anos deverá ser aolicado o cód. 5010 com oericias inicial e final. 

5020 1 Exodontia + Retalho I Sim I Sim 64,OO 
Obs: 
- 0s códigos 5010 e 5020 poderao ser realizados por cirurgia0 buco-maxilo-facial em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de cirurgia de elementos de decíduos retidos elou 

Procedimento 
Exodontia 

Perícia Inicial 

Sim 

Valor(R$) 

54,OO 

Perícia Final 

Sim 

Carêncialmês 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE Hora: 18:39:03 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 1 de 11 
Especialidade: DENTISTICA RESTAURADORA 

Grupo: 100-Diagnose 
Observações do Grupo: 
-As consultas deveráo ser faturadas em Guias de Atendimento - GA, separadamente dos demais procedimentos, que seráo faturados na Ficha Odontolbgica Externa - FOE. 
- Em caso de emergência, a pericia inicial. quando obrigatbria, fica dispensada, devendo a perícia final ser feita sempre que o código do procedimento de emergência realizado assim a requerer. conforme 
previsto nesta Tabela. 
- Quando as pericias inicial elou final náo forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualauer tratamento que ultrapasse RS600.00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

Código I Procedimento I Perícia Inicial 1 Perícia Final I Valor(R$) I Carêncialmês 

102 I consulta de controle I Náo I Não 1 41,OO 1 
Obs: 
- Quando da consulta de controle. deverá ser enviado laudo com observaç2les do profissional, discriminando, inclusive, se há necessidade de encaminhamento do paciente para outras 
especialidades, juntamente com a Guia de Atendimento - GA. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endodóntico, as radiografias deverão ser cobradas em Guia de Atendimento. que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- A  consulta de controle náo est8 autorizada para as es~ecialidades náo contem~ladas na ~resente tabela. 

11 0 I consulta inicial (exame clínico e orçamento) Náo Não I 41 ,O0 1 
Obs: 
- O  procedimento uraéncia endodontica lcód. 21601 náo poderá ser cobrado em coniunto com consulta inicial lcód. 110) e pul~otomia lcbd. 21201. 

120 (consulta de emergencia Náo Não I 60,OO 
Obs: 
- Para efeito de cobrança do código 120. seráo considerados Consulta de Emergéncia os atendimentos iniciados apbs as 19 horas atb as 7 horas do dia seguinte. nos dias úteis, e em qualquer 
horário nos sábados. domingos e feriados. 
- 0 s  atendimentos emeraenciais seráo cobrados considerando o cbdiao 120 - Consulta de Emeraéncia - mais ols1 cbdiaols1 dols1 procedimentoIs1 emeraenciaYis1 efetivamente realizadols1. 

130 
140 

Obs: 
- O atendimento náo desmarcado até o prazo de 4 horas antes do horário agendado. que náo apresente justificativa, deverá ser atestado pelo beneficiário. que arcará com 100% do custeio do 
~rocedimento. A falta deverá ser cobrada iuntarnente com o tratamento. 

Não 

Náo 
Perícias inicial e final 
Falta (atendimento n%o desmarcado até o prazo de 4 horas antes) 

Náo 

Não 

30,OO 

41 ,O0 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 3011 112007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:39:03 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 2 de 11 
Especialidade: DENTÍSTICA RESTAURADORA 

Grupo: 200-Radiologia 
Observações do Grupo: 
- 0 s  pedidos odontológiws deverao ser emitidos pelos cirurgiõesdentistas constando o dente, regiao e niimero de películas radiográficas. Nao serao aceitos pedidos em formulário pré-impresso e nem 
pedidos odontológiws rasurados. 
- Somente as clínicas especializadas em radiologia deverao cobrar os procedimentos radiológicos em Guias de Atendimento - GA, acompanhadas do pedido odontológico. As demais clínicas deverao faze-lo 
nas Fichas Odontológicas Externas - FOE, juntamente com o tratamento. quando houver. 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou nao. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 

Valor(R$) 

9,OO 

lcódigo 

21 0 

Carêncialmês Perícia Inicial 

Não 

Procedimento 

RX periapical 
Obs: 
- Quando for efetuada solicitação para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais). o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radioloaia. credenciada ao PRÕ-SER. 

Perícia Final 

Não 

220 I RX BITE-WING (interproximal) 
Obs: 
- Quando for efetuada solicitação para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bie-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 

I 

em radioloaia. credenciada ao PRÕ-SER. 

Não Não 9,OO 1 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:39:03 
Programa de Assistência aos Servidores - PRO-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 4 de 11 
Especialidade: DENTÍSTICA RESTAURADORA 

Grupo: 900-Dentística 
Observações do Grupo: 
- Quando houver indicação de reabilitação oral mediante utilização de prótese fixa, não seráo autorizadas restauraçhs nos dentes envolvidos. A autorização das restauraçbs só ocorrera quando houver 
opção escrita do paciente para realização de prótese removível. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realiza-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse RJ600.00 devera ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiarios com idade de at6 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 

Xdigo 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 

1030 

Procedimento 
Restauração de amálgama - 1 face 
Restauração de amalgama - 2 faces 
Restauração de amalgama - 3 faces 
Restauração de amálgama - 4 faces 
Restauração de amalgama pim 
Restauração resina fotopolimerizável classe I, V e VI 
Restauração resina fotopolimerizável classe III - dentes anteriores 
Restauração resina fotopolimerizável classe IV e II 
Faceta em resina 
Nucleo de preenchimento em ionomero de vidro 

Obs: 

Obs: 
-Todos os ~rocedimentos necessarios à realizacão do códiao 1090 estáo incluídos no referido códiao. 

Perícia Inicial 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

1 100 I ~ ~ l i c a ç ã o  de selante (por elemento) 

Perícia Final 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Obs: 
- As aplicacóes de selantes associadas às restauracóes de resinas foto~olimerizaveis extensas. como ~rotecáo adicional. náo seráo autorizadas a elo Tribunal. 

11 10 IAplicação de selante (t6cnica invasiva por elemento) Sim Sim I 31,OO 1 12 
Obs: 
- A  aplicação de selante (tbcnica invas~a por elemento - &digo 11 10) deverá obedecer aos seguintes critbrios: erupção e risco de drie. estando condicionada à perícia técnica. 
-As aplicacóes de selantes associadas às restauracóes de resinas fotopolirnerizáveis extensas. como protecão adicional. náo seráo autorizadas pelo Tribunal. 

Sim Sim 25,OO 1 12 

Valor(R$) 

37,OO 

44,OO 

50,OO 

65,OO 

72,OO 

43,OO 

46,OO 

64,OO 

98,OO 

59,OO 

Carêncialmês 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:39:04 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 6 de 11 
Especialidade: DENTÍSTICA RESTAURADORA 

Grupo: 2000-Endodontia 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos endoddnticos com finalidade protética somente seráo autorizados em perícia inicial ou final quando acompanhados de indicação formal (por escrito) do protesista. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endoddntico, as radiografias dever30 ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- Para aprovaçSo dos trabalhos de endodontia, os pacientes dever30 ser encaminhados ao serviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final e o diagnóstico correspondente. 
- Nos planos de tratamento endodôntico, seráo autorizadas, no máximo, 04 radiografias por elemento dentário. 
- Quando as pericias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizh-Ias ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido as perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de-até 13 anos incompletos somente poderáo ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
21 10 

de traumas). 

2120 1 P U I ~ O ~ O ~ ~ ~  

de traumas). 

Obs: 
- Poderão ser realizados, por odontopediatra, em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160,2175 e 2177 (em casos 

Procedimento 
Capeamento pulpar (excluindo restauraç3o final) 

2171 I ~es tau ra~ao  provis6ria de urg&ncia 

Não 

Pericia Inicial 

Não 

Obs: 
- O procedimento urgincia endoddntica (cód. 2160) náo poderá ser cobrado em conjunto com consulta inicial (cód. 110) e pulpotomia (cód. 2120). 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
Dermanentes. mediante encaminhamento do odontooediatra. 

Não 

Sim 

2130 I~lareamento ou Recromia (por elemento) 

Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070, 2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
Dermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Perícia Final 

Sim 

54,OO 1 24 

Sim 

21 72 I coroa Provisória (imediata) 

Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

2160 1 urgência endodôntica (independente da seqüência do tratamento) I Não I Sim 1 60,OO 1 24 
Obs: 
- O procedimento urgência endodôntica (cód. 2160) náo poderá ser cobrado em conjunto com consulta inicial (cód. 110) e pulpotomia (c6d. 2120). 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes, mediante encaminhamento do odontopediatra. 
- Poder30 ser realizados, por odontopediatra, em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 I 0  (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160.2175 e 2177 (em casos 

Sim 

37,OO 1 24 

Valor(R$) 

53,OO 

Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
Dermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Não 

Carêncialmês 

24 

Sim 102,OO 1 24 

Sim 65,OO 1 24 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:39:04 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 7 de 11 
Especialidade: DENTÍSTICA RESTAURADORA 

Grupo: 2000-Endodontia 
Observaçoes do Grupo: 
- Os tratamentos endodbnticos com finalidade protética somente serão autorizados em pericia inicial ou final quando acompanhados de indicação formal (por escrito) do protesista. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endodbntico. as radiografias deverão ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- Para aprova@o dos trabalhos de endodontia, os pacientes deverão ser encaminhados ao serviço de pericia odontológica do STJ. portando as radiografias inicial e final e o diagnóstico correspondente. 
- Nos planos de tratamento endodóntico, serão autorizadas. no maximo, 04 radiografias por elemento denthrio. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverd ser submetido às perfcias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 

I 

[Código 
2175 

Obs: 
- Se o profissional não for especialista em endodontia, o código 2175 só poderá ser realizado quando caracterizado tratamento de urgência. 
- Os códigos 201 0 a 2070,2120 a 2172 e 21 75 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes, mediante encaminhamento do odontopediatra. 
- Poderão ser realizados, por odontopediatra, em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a dries extensas) 2160,2175 e 2177 (em casos 

Procedimento 
Drenagem intra-oral de abscesso 

Perícia Inicial 

Não 

Pericia Final 

Sim 

Valor(R$) 

87,OO 

Carêncialmês 

24 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:39:04 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 8 de 11 
Especialidade: DENTÍSTICA RESTAURADORA 

Grupo: 3000-Periodontia 
Observaçóes do Grupo: 
- Cada arcada tem 3 segmentos. 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente seráo autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberaç$o do paciente. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetio Ps pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incom~letos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
3030 

Carêncialmês Procedimento 
Tratamento de processo agudo - por elemento 

Obs: 
- Se o profissional náo for especialista em periodontia, o código 3030 só poderá ser realizado quando caracterizado tratamento de urgéncia. 
- 0 s  códigos 3030. 3050.3060 [em casos de traumas) e 3140 ~oderáo ser realizados. ~ o r  odontooediatra. em criancas de até 13 anos incom~letos. 

3050 1 ~essensibilização dentária por segmento Sim Sim 

Perícia Inicial 

Não 

32,OO 1 

Perícia Final 

Sim 

Obs: 
- O código 3050 deverá ter indicaç$o no odontograma e justificativa formal. 
- Os códigos 3030. 3050. 3060 (em casos de traumas) e 3140 Doderao ser realizados. Dor odonto~ediatra. em criancas de até 13 anos incompletos. 

Valor(R$) 

56,OO 

3060 1 Imobilizaçáo dentária com resina fotopolimerizável (3 dentes) Sim 
Obs: 
- Os códiaos 3030. 3050. 3060 (em casos de traumas) e 3140 ooderáo ser realizados. por odonto~ediatra. em criancas de até 13 anos incomdetos. 

Sim 

3080 1 Remoçáo de fatores de retençáo 

78,OO 

Sim Sim 48,OO 
Obs: 
- O código 3080 somente será autorizado auando aoresentada justificativa  elo ~rofissional e houver identificado do fator de retendo no odonto~rama da FOE. 

31 10 I ~engivectomia - por segmento Sim Sim 103,OO 1 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 3011 112007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:39:04 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 9 de 11 
Especialidade: DENTÍSTICA RESTAURADORA 

Grupo: 4000-Prótese 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente ser30 autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberaçiío do paciente. 
- Os procedimentos na especialidade de prótese ter30 a garantia mínima de dois anos. desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prótese, os pacientes deverá0 ser encaminhados ao serviço de pericia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clinicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- N3o ser30 autorizadas trocas de trabalhos protéticos e restauradores apenas por indicação estética. 
- O orçamento deverá ser planejado em única etapa. Os casos excepcionais ser30 avaliados pela pericia odontológica do serviço de saúde do STJ. 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiarios com idade de at6 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
4010 

Procedimento 
Planejamento em prbtese (modelos de estudo - par, montagem em articulador semi-ajustável) 

Obs: 

Obs: 
- A  cimentado de ~róteses no Deriodo de 2 (dois) anos a ~ ó s  o tratamento está incluída na garantia do tratamento. 

4080 
4081 
4082 

Carêncialmês 

24 

Perícia Inicial 

Sim 

Núcleo metálico fundido 
Núcleo rosqueável intra canal prb-fabricado 
Núcleo cerâmico 

Perícia Final 

Sim 

Obs: 
- O núcleo ceramico sb Dodera ser realizado em dentes anteriores. 

Valor(R$) 

59,OO 

4090 I coroa provisória (imediata) 

24 

24 

24 

Sim 

Sim 

Sim 

Náo 

Sim 

Sim 

Sim 

Obs: 
-As coroas provisórias imediatas estáo liberadas nas reabilitações protbticas, sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisórios e dos prensados ser30 abonados no máximo 
três vezes. com a iustificativa do ~rofissional e anuência do Daciente. 

120,OO 

106,OO 

106,OO 

Sim 

4100 I ~ o r o a  provisbria prensada em resina 

65,OO 1 24 

Obs: 
-As coroas provisórias imediatas estáo liberadas nas reabilitações protéticas, sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisórios e dos prensados serão abonados no máximo 
três vezes. com a iustificativa do ~rofissional e anuéncia do ~aciente. 

Não Sim 144,OO 24 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 3011 112007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:39:04 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 10 de 11 
Especialidade: DENTÍSTICA RESTAURADORA 

Grupo: 4000-Prótese 
Observaçoes do Grupo: 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente seráo autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- 0 s  procedimentos na especialidade de prótese ter30 a garantia mínima de dois anos. desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prótese, os pacientes dever30 ser encaminhados ao serviço de pericia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clínicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Náo seráo autorizadas trocas de trabalhos protbticos e restauradores apenas por indicação estética. 
- O  orçamento devera ser planejado em única etapa. Os casos excepcionais seráo avaliados pela pericia odontológica do serviço de saude do STJ. 
-Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realiza-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetiio às perícias inicial e final. 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE Hora: 18:39:04 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 11 de 11 
Especialidade: DENTÍSTICA RESTAURADORA 

Grupo: 5000-Cirurgia 
Observaçoes do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer às perícias inicial e final munido de radiografias pré e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicações pós-cirúrgicas estáo incluidos nos custos dos procedimentos. 
-Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- 0 s  beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente Doderáo ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
5010 

Obs: 
- Os c6digos 5010 e 5020 poderáo ser realizados por cirurgião buco-maxilo-facial em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de cirurgia de elementos de deciduos retidos elou 
anquilosados. 
- Em exodontia de dente deciduo Dara oaciente acima de 13 (treze) anos deverá ser aplicado o cód. 5010 com ~erícias inicial e final. 

5020 (Exodontia + Retalho I Sim I Sim I 64,OO 1 
Obs: 
- Os códigos 5010 e 5020 poderáo ser realizados por cirurgiáo buco-maxilo-facial em crianças de atb 13 anos incompletos quando se tratar de cirurgia de elementos de deciduos retidos elou 

Procedimento 
Exodontia 

Pericia Final 

Sim 

Perícia Inicial 

Sim 

Valor(R$) 

54,OO 

Carêncialmês 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 3011 112007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:34:42 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 1 de 16 
Especialidade: ODONTOPEDIATRIA 

Grupo: 100-Diagnose 
Observações do Grupo: 
-As consultas deverão ser faturadas em Guias de Atendimento - GA. separadamente dos demais procedimentos, que serão faturados na Ficha Odontológica Externa - FOE. 
- Em caso de emergência, a pericia inicial, quando obrigatória, fica dispensada, devendo a pericia final ser feita sempre que o código do procedimento de emergência realizado assim a requerer, conforme 
previsto nesta Tabela. 
- Quando as pericias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido As perícias inicial e final. 
-Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
102 

Perícia Inicial 

Não 

Procedimento 
Consulta de controle 

Obs: 
- Quando da consulta de controle, deverá ser enviado laudo com observações do profissional. discriminando, inclusive, se há necessidade de encaminhamento do paciente para outras 
especialidades, juntamente com a Guia de Atendimento - GA. 
- Quando se tratar de consulta de cantrole no tratamento endodôntico, as radiografias deverá0 ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- A  consulta de controle não está autorizada para as especialidades nBo contem~ladas na presente tabela. 

110 I consulta inicial (exame clínico e orçamento) ~ ã o  

Carêncialmês Perícia Final 

Não 

Valor(R$) 

41 ,O0 

~ ã o  41 ,OO 
Obs: 
- O procedimento uraéncia endodôntica lcód. 21601 náo poderá ser cobrado em coniunto com consulta inicial lcód. 1101 e ~u l~otomia  lc6d. 2120). 

120 I consulta de emergència Não Não 60,OO 
Obs: 
- Para efeito de cobrança do código 120, seráo considerados Consulta de Emergência os atendimentos iniciados após as 19 horas até as 7 horas do dia seguinte, nos dias úteis, e em qualquer 
horário nos sábados, domingos e feriados. 
- Os atendimentos ememenciais seráo cobrados considerando o códiao 120 - Consulta de Emeraência - mais ols) códiaolsl dols1 ~rocedimentolsl ememenciallis) efetivamente realizadolçl. 

130 
140 

Obs: 
- O atendimento não desmarcado até o prazo de 4 horas antes do horário agendado, que náo apresente justificativa, deverá ser atestado pelo beneficiário, que arcará com 100% do custeio do 
procedimento. A falta deverá ser cobrada iuntamente com o tratamento. 

Não 

Não 
Pericias inicial e final 
Falta (atendimento nao desmarcado ate o prazo de 4 horas antes) 

Não 

Não 

30,OO 

41 ,O0 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:34:42 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 2 de 16 
Especialidade: ODONTOPEDIATRIA 

Grupo: 200-Radiologia 
Observações do Grupo: 
- Os pedidos odontológicos deveráo ser emitidos pelos cirurgióes-dentistas constando o dente, regi30 e número de películas radiográficas. Náo ser30 aceitos pedidos em formulário pré-impresso e nem 
pedidos odontológicos rasurados. 
- Somente as clínicas especializadas em radiologia deveráo cobrar os procedimentos radiológicos em Guias de Atendimento - GA, acompanhadas do pedido odontológico. As demais clinicas deveráo faz&-lo 
nas Fichas Odontológicas Externas - FOE, juntamente com o tratamento, quando houver. 
- Quando as perícias inicial elou final n3o forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou n3o. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 

Código 
21 0 

Valor(R$) 

9,OO 

Procedimento 
RX periapical 

Carêncialrnês 

Obs: 
- Quando for efetuada solicitação para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radioloaia. credenciada ao PRÕ-SER. 

220 I RX BITE-WING (interproximal) 

Perícia Inicial 

Não 

Perícia Final 

Não 

Obs: 
- Quando for efetuada solicitação para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radioloaia. credenciada ao PRÕ-SER. 

Não Não 9,OO 1 
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Grupo: 400-Testes e Exames de Laboratório 
Observações do Grupo: 
- Quando as perícias inicial elou final na0 forem obrigatórias. fica facultado ao paciente realid-Ias ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido As perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de atb 13 anos incompletos somente poder30 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
410 
420 

Procedimento 
Teste de risco de cárie 
Teste de fluxo salivar 

Perícia Final 

Sim 

Sim 

Perícia Inicial 

Não 

Não 

Valor(R$) 

30 ,O0 

29,OO 

Carêncialmés 
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Grupo: 500-Prevenção 
Observações do Grupo: 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetiio às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de atb 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 
- Pacientes com indicacão de controle periodontal trimestral deverão ser encaminhados pelo profissional ao periodontista. 

C6digo 
500 

to de gengivite) - 4 herniarcadas 
Obs: 
- No código de prevenção estáo incluídos os procedimentos de profilaxia. orientação de higiene bucal. aplicação de fluor, controle de placa bacteriana e tratamento de gengivite e náo será abonado 
para outra especialidade quando for previsto tratamento periodontal concomlante com os tratamentos clínicos protétiws. 
- O tratamento de prevenção correspondente ao código 500 somente será autorizado 2 (duas) vezes no periodo de um ano, observado o intervalo mínimo de 06 meses, considerando a data de 
conclusão do procedimento. Se houver indicacáo Dara maior número de vezes. o paciente deverá ser encaminhado Dara ~ericia inicial. 

Procedimento 
Prevençao (profilaxia, orientaçao de higiene bucal, aplicaç8o de fluor, controle de placa bacteriana e tratamen 

Valor(R$) 

150,OO 

Carêncialrnês 

6 

Perícia Inicial 

Não 

Perícia Final 

Não 
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Grupo: 600-Odontopediatria 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos na especialidade de odontopediatria destinam-se exclusivamente aos beneficiários com idade de até 13 anos incompletos. 
- Quando as perícias inicial elou final nao forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou nao. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
61 0 

Procedimento 
Aplicação tópica de flúor (verniz - 4 hemiarcadas) 

Obs: 
- A  aplicação tópica de flúor (verniz - 4 hemiarcadas) - código 610 - somente será liberada de seis em seis meses nos casos em que o paciente esteja em tratamento ortoddntico ou que apresente 
alto risco de cárie. 

Perícia Inicial 

Não 

620 
630 

Perícia Final 

Não 

Aplicação de selante (por elemento) 
Aplicação de selante (técnica invasiva - por elemento) 

Obs: 
- A  aplicação de selante (tbcnica invasiva por elemento - código 630) - deverá obedecer aos seguintes critérios: idade do paciente (até 13 anos incompletos), erupção e risco de cárie, estando 
condicionada B apreciado do s e ~ i c o  de perícia. 

Valor(R$) 

26,OO 

25,OO 

31 ,O0 

650 I Remineralização (fluorterapia, 4 hemiarcadas, por sessão, máximo de 4 sessdes) 

Carêncialmês 

12 

12 

12 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim I Sim 22,OO 1 12 
O bs: 
- A  remineralizacão será de acordo com a avaliacão de risco de cárie do paciente. No máximo. 4 sessbes de flúor. 

660 
680 
690 
700 
710 
720 
721 
730 
740 

Adequação do meio bucal com ionómero de vidro1lRM - por hemiarcada 
Restauração a ionómero de vidro (1 face) 
Restauração preventiva (ionómero + selante) 
Coroa de aço 
Capeamento pulpar em decíduos (excluindo restauração final) 
Pulpotomia 
Restauração provisória (urgência) 
Tratamento endodóntico em decíduos 
Exodontia de deciduos 

Obs: 
- Em exodontia de dente decíduo para ~aciente acima de 13 [treze) anos deverá ser aplicado o cód. 501 0 com perícias inicial e final. 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

750 
760 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Mantenedor de espaço (fixo ou removível) 
Placa de mordida miorrelaxante rígida 

Obs: 
- Não serao aceitas placas de silicone e correlatos. 

61 ,O0 

54,OO 

39,OO 

67,OO 

42,OO 

54,OO 

37,OO 

132,OO 

32,OO 

106,OO 

175,OO 

770 
780 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Sim 

Sim 

12 

12 

Sim 

Sim 

Plano inclinado 
Condicionamento em odontopediatria por sessão (máximo duas sessões) 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

120,OO 

41 ,O0 

12 

12 
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Grupo: 600-Odontopediatria 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos na especialidade de odontopediatria destinam-se exclusivamente aos beneficiários com idade de até 13 anos incompletos. 
- Quando as pericias inicial elou final náo forem obrigat6rias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
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Grupo: 600-Odontopediatria 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos na especialidade de odontopediatria destinam-se exclusivamente aos beneficiários com idade de até 13 anos incompletos. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de ate 13 anos incompletos somente poderáo ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
894 

Procedimento 
Quadri-hklice 

Obs: 
- Os códigos 891 a 897 somente seráo pagos para tratamentos interceptativos preventivos, sendo vedado o pagamento para tratamentos ortodbnticos corretivos. Deverá constar na FOE laudo do 
~rofissional Dara realizado da ~erícia inicial. 

895 I Placa de Hawley e aparelhos para pequenos movimentos 

Carêncialmês 

12 

Perícia Inicial 

Sim 

Perícia Final 

Sim 

Sim 
Obs: 
- Os códigos 891 a 897 somente seráo pagos para tratamentos interceptativos preventivos, sendo vedado o pagamento para tratamentos ortodbnticos corretivos. Deverá constar na FOE laudo do 
~rofissional para realizacão da ~erícia inicial. 

Valor(R$) 

251 ,O0 

195,OO Sim 

896 I Grade palatina fixa I Sim 

12 

Sim 
Obs: 
- Os códigos 891 a 897 somente seráo pagos para tratamentos interceptativos preventivos, sendo vedado o pagamento para tratamentos ortodbnticos corretivos. Deverá constar na FOE laudo do 
profissional Para realizacão da ~erícia inicial. 

201 ,O0 

897 I Grade palatina móvel 

12 

Obs: 
- 0 s  códigos 891 a 897 somente seráo pagos para tratamentos interceptativos preventivos, sendo vedado o pagamento para tratamentos ortodonticos corretivos. Deverá constar na FOE laudo do 
~rofissional Dara realizacão da ~erícia inicial. 

Sim Sim 1 15,OO 12 
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Especialidade: ODONTOPEDIATRIA 

Grupo: 900-Dentística 
Observaçóes do Grupo: 
- Quando houver indicação de reabilitação oral mediante utilização de pr6tese fixa, náo seráo autorizadas restauraçóes nos dentes envolvidos. A autoriza@o das restauraç5es s6 ocorrerá quando houver 
opção escrita do paciente para realização de prótese removível. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias. fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 devera ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de atb 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
1130 

Procedimento 
RemineralizaçSo (fluorterapia) - 4 hemiarcadas, por sessão, máximo de 4 sessbes 

Obs: 
- A  remineralizacão será de acordo com a avaliacão de risco de cárie do ~aciente. No máximo. 4 sessbes de flúor. 

Perícia Inicial 

Sim 

1140 
1150 
1160 
1162 

Perícia Final 

Sim 

Obs: 
- Náo seráo aceitas  lacas de silicone e correlatos. 

AdequaçSo do meio bucal com ionómero de vidro por hemiarcadallRM 
Restauração a ionómero de vidro (1 face) 
Restauração provisória (urgência) 
Placa de mordida miorrelaxante rígida 

Valor(R$) 

22,OO 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Carêncialmês 

12 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

61 ,O0 

54,OO 

37,OO 

175,OO 

12 

12 

12 

24 
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Especialidade: ODONTOPEDIATRIA 

Grupo: 2000-Endodontia 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos endodônticos com finalidade protbtica somente serão autorizados em perícia inicial ou final quando acompanhados de indicação formal (por escrito) do protesista. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endodôntico, as radiografias deverão ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- Para aprovação dos trabalhos de endodontia, os pacientes deverão ser encaminhados ao serviço de perícia odontolbgica do STJ, portando as radiografias inicial e final e o diagnbstico correspondente. 
- Nos planos de tratamento endodôntico, serao autorizadas, no máximo, 04 radiografias por elemento dentário. 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetiio As perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de atb 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
2175 

Obs: 
- Se o profissional não for especialista em endodontia, o código 2175 só poderá ser realizado quando caracterizado tratamento de urgkncia. 
- Os códigos 2010 a 2070, 2120 a 2172 e 2175 poder30 ser realizados por endodontista em crianças de atb 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes, mediante encaminhamento do odontopediatra. 
- Poderão ser realizados, por odontopediatra. em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160, 2175 e 2177 (em casos 

Procedimento 
Drenagem intra-oral de abscesso 

Perícia Inicial 

Não 

Perícia Final 

Sim 

Valor(R$) 

87,OO 

Carêncialmês 

24 
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iaiquer tk t  
I beneficihr 
icedimel 

amnto  qul 
ios cem id; 

nto 

Grupo: 3000-Periodontia 
Observaçbes do Grupo: - Cada a r d a  tem 3 segmentos. - Os tratamentos protbticos que neoaasitamm de tmt~msnto perladontal pr&vlo s m n b  se& autorirados aw butfo kmiamdo do perldontista itakstando -o do picbrtb. - Quanda as oerlcias inicial elou final na0 forem obrigamrias, frca facultado ao peeknte realiza-tas ou n8o. - Qi e ultrapasse R$600,00 deverá ser s u b m t i o  &s perlcias M d a l  e finar. 

Obs: 
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Grupo: 4000-Prótese 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos protbticos que necessitarem de tratamento periodontal prbvio somente seráo autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- Os procedimentos na especialidade de prótese teráo a garantia mínima de dois anos. desde que o paciente comprove controle semestral. por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prótese, os pacientes deverá0 ser encaminhados ao serviço de pericia odontológica do STJ. portando as radiografias inicial e final realizadas em clínicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Náo ser80 autorizadas trocas de trabalhos protbticos e restauradores apenas por indicação estbtica. 
- O orçamento deverá ser planejado em única etapa. 0 s  casos excepcionais serao avaliados pela pericia odontológica do serviço de saúde do STJ. 
- Quando as pericias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de atb 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
41 10 

Procedimento 
Reembasamento e repreparo de coroa provisdria 

Obs: 
-As coroas provisórias imediatas estáo liberadas nas reabilitações protbticas, sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisórios e dos prensados seráo abonados no mhximo 
três vezes. com a iustiicativa do ~rofissional e anuencia do Daciente. 

Perícia Inicial 

Sim 

4120 
41 30 

Perícia Final 

Sim 

Coroa de jaqueta acrilica 
Coroa de jaqueta de cerâmica pura 

4131  coroa In Ceram I Sim I Sim 1 471,OO 1 24 
Obs: 
- Para este ~rocedimento o ~rofissional deverá a~resentar cópia da nota fiscal do laboratório de prótese indicando o Droduto utilizado no trabalho e o número do lote. 

Valor(R$) 

23,OO 

Sim 

Sim 

4140 
4150 
4160 
4170 
41 80 
4330 
4381 
4382 

Carêncialmês 

24 

Sim 

Sim 

Obs: 
- Para este procedimento o profissional deverá apresentar cópia da nota fiscal do laboratório de ~rótese indicando o produto utilizado no trabalho e o número do lote. 

Coroa metalo-cerâmica 
Coroa de Venner 
Coroa total metálica 
Coroa 314 ou 415 
Facetas laminadas de porcelana 
Casquete de moldagem 
Inlays e Onlays em cer8mero 
Inlays e Onlays em Empress 

162,OO 

471 ,O0 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

24 

24 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

424,OO 

286,OO 

192,OO 

171 ,O0 

408,OO 

34,OO 

282,OO 

457,OO 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 
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Grupo: 5000-Cirurgia 
Observações do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer às perícias inicial e final munido de radiografias pré e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicações pós-cirúrgicas esta0 incluidos nos custos dos procedimentos. 
-Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 

5010 e 5020 poderao ser realizados por cirurgia0 buco-rnaxilo-facial em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de cirurgia de elementos de deciduos retidos elou 

I 0s c6diaos 5170.5180 e 5830 a 5870 ~oderao ser realizados ~ o r  cirurgião buco-maxilo-facial em criancas de até 13 anos incomdetos. I 
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Grupo: 5000-Cirurgia 
Observações do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer às perícias inicial e final munido de radiografias pr6 e pbs-tratamento. 
- Os tratamentos de complicações pbs-cirúrgicas estão incluídos nos custos dos procedimentos. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias. fica facultado ao paciente realizá-las ou n3o. 
- Qualauer tratamento que ultrapasse R$600.00 devera ser submetio Bs perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderao ser atendidos por odontopediatra. 

Código I Procedimento I Perícia Inicial 1 Perícia Final I Valor(R$) 1 Carêncialmês 

5860 I ProservaçClo pr6-cirúrgica I Não I Sim 1 38,OO 1 
Obs: 
-Os c6diaos 5170.5180 e 5830 a 5870 ~oderao ser realizados ~ o r  ciruraiáo buco-maxilo-facial em criancas de até 13 anos incomoletos. 

5870 1 Remoçáo de sutura intrabucal Sim Sim I 15,OO 1 
Obs: 
- 0 s  c6diaos 5170. 5180 e 5830 a 5870 poder80 ser realizados por cirumiáo buco-maxilo-facial em criancas de até 13 anos incom~letos. 
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Especialidade: ENDODONTIA 

Grupo: 100-Diagnose 
Observações do Grupo: 
-As consultas dever30 ser faturadas em Guias de Atendimento - GA, separadamente dos demais procedimentos, que seráo faturados na Ficha Odontolbgica Externa - FOE. 
- Em caso de emergência, a perícia inicial, quando obrigatbria, fica dispensada, devendo a pericia final ser feita sempre que o &digo do procedimento de emergência realizado assim a requerer, conforme 
previsto nesta Tabela. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou n3o. 
- Qualauer tratamento aue ultraoasse Râ600.00 deverá ser submetido As ~ericias inicial e final. . . 

130 
140 

Obs: 
- O atendimento n8o desmarcado até o prazo de 4 horas antes do horário agendado, que náo apresente justificativa, dever8 ser atestado pelo beneficiário, que arcará com 100% do custeio do 
~rocedimento. A falta deverá ser cobrada iuntamente com o tratamento. 

Perícias inicial e final 
Falta (atendimento nBo demarcado até o prazo de 4 horas antes) 

Náo 

Náo 

Náo 

Não 

30,OO 

41 ,O0 
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Grupo: 200-Radiologia 
Observações do Grupo: 
- Os pedidos odontológicos deverão ser emitidos pelos cirurgióes-dentistas constando o dente, região e número de películas radiográficas. Não ser30 aceitos pedidos em formulário pré-impresso e nem 
pedidos odontológicos rasurados. 
- Somente as clínicas especializadas em radiologia deverão cobrar os procedimentos radiológicos em Guias de Atendimento - GA, acompanhadas do pedido odontológico. As demais clínicas dever30 fazé-lo 
nas Fichas Odontológicas Externas - FOE, juntamente com o tratamento, quando houver. 
- Quando as perícias inicial elou final nao forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 

Código 
21 0 

Obs: 
-Quando for efetuada solicitação para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radioloaia. credenciada ao PRÓ-SER. 

220 I RX BITE-WING (interproximal) Não Não I 9,OO 1 
O bs: 
- Quando for efetuada solicitação para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radioloaia. credenciada ao PRÓ-SER. 

Procedimento 
RX periapical 

Pericia Inicial 

Não 

Perícia Final 

Não 

Valor(R$) 

9,OO 

Carêncialmês 
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Especialidade: ENDODONTIA 

Grupo: 900-Dentistica 
Observações do Grupo: 
- Quando houver indicação de reabilitação oral mediante utilização de prótese fixa, não serão autorizadas restaurações nos dentes envolvidos. A autorização das restaurações s6 ocorrerá quando houver 
opção escrita do paciente para realização de prótese removível. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 

zódigo 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 

1030 

Procedimento 
Restauração de amálgama - 1 face 
Restauração de amálgama - 2 faces 
Restauraçáo de amalgama - 3 faces 
Restauração de amalgama - 4 faces 
Restauração de amalgama pim 
Restauração resina fotopolimerizavel classe I, V e VI 
Restauração resina fotopolimerizável classe III - dentes anteriores 
Restauração resina fotopolimerizável classe IV e II 
Faceta em resina 
Núcleo de preenchimento em ionómero de vidro 

Obs: 
- O códiao 1030 somente será autorizado em dentes aue receberá0 tratamento orotético elou aoós a realizacão de ~rocedimentos endodónticos com realizado de oericias. 

Perícia Inicial 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 

Perícia Final 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Núcleo de preenchimento em resina 
Núcleo de preenchimento em amalgama 
Desgaste seletivo (quatro hemiarcadas) 
Pinos de retenção (excluindo a restauração) 
Microabrasão do esmalte (por elemento) 
Clareamento caseiro (por arcada) - somente nos casos de má-formação do esmalte 

Obs: 
- Todos os ~rocedimentos necessários à realizado do códiao 1090 está0 incluídos no referido códiao. 

Valor(R$) 

37,OO 

44,OO 

50,OO 

65,OO 

72,OO 

43,OO 

46,OO 

64,OO 

98,OO 

59,OO 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

1100 lAplicação de selante (por elemento) 

Caréncialmês 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 
Obs: 
-As aolicacóes de selantes associadas às restauracóes de resinas foto~olimerizáveis extensas. como orotecão adicional. não seráo autorizadas oelo Tribunal. 

46,OO 

46,OO 

34,OO 

7,OO 

77,OO 

238,OO 

Sim 

11 10 IAplicação de selante (tbcnica invasiva por elemento) 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

25,OO 

Obs: 
- A  aplicação de selante (técnica invasiva por elemento - código 11 10) deverá obedecer aos seguintes critbrios: erupção e risco de cárie, estando condicionada à perícia técnica. 
-As aolicacties de selantes associadas às restauracóes de resinas foto~olimerizáveis extensas. como protecão adicional. não seráo autorizadas pelo Tribunal. 

Sim 

12 

Sim 31 ,O0 12 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE Hora: 18:36:48 
Programa de Assistência aos Servidores - PRO-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 5 de 12 
Especialidade: ENDODONTIA 

Grupo: 900-Dentistica 
Observações do Grupo: 
- Quando houver indicação de reabilitação oral mediante utilização de prótese fixa, náo seráo autorizadas restaurações nos dentes envolvidos. A autorizaflo das restaurações s6 ocorrerá quando houver 
opção escrita do paciente para realização de prótese removível. 
- Quando as perícias inicial elou final nao forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido As pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
1130 

Procedimento 
Remineralização (fluorterapia) - 4 hemiarcadas, por sessão, mAximo de 4 sessões 

Obs: 
- A  remineralizacão será de acordo com a avaliacão de risco de d r i e  do Paciente. No máximo. 4 sessões de flúor. 

Perícia Inicial 

Sim 

1140 
1 150 
1160 

Perícia Final 

Sim 

1162 I Placa de mordida miorrelaxante rígida 1 Sim I Sim 1 175,OO 1 24 
Obs: 
- Náo seráo aceitas olacas de silicone e correlatos. 

Adequação do meio bucal com ionomero de vidro por hemiarcada1lRM 
Restauração a ionomero de vidro (1 face) 
Restauração provisbria (urgencia) 

Valor(R$) 

22,OO 

Sim 

Sim 

Não 

Carêncialmês 

12 

Sim 

Sim 

Não 

61 ,O0 

54,OO 

37,OO 

12 

12 

12 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE Hora: 18:36:48 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 6 de 12 
Especialidade: ENDODONTIA 

Grupo: 2000-Endodontia 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos endodônticos com finalidade protética somente seráo autorizados em perícia inicial ou final quando acompanhados de indicação formal (por escrito) do protesista. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endodôntico, as radiografias deveráo ser cobradas em Guia de Atendimento, que devera ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- Para aprovação dos trabalhos de endodontia, os pacientes deveráo ser encaminhados ao serviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final e o diagnóstico correspondente. 
- Nos planos de tratamento endodôntico, seráo autorizadas, no máximo, 04 radiografias por elemento dentlrio. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realiza-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse RS600.00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiarios com idade de até 13 anos incompletos somente poderáo ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
2010 

Procedimento 
Tratamento Endodôntico de Incisivo/Canino 

Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
oermanentes. mediante encaminhamento do odontooediatra. 

Perícia Inicial 

Não 

2020 l~ratamento Endodôntico de Pr6-Molar 

Perícia Final 

Sim 

Não 
Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odontooediatra. 

Valor(R$) 

114,OO 

Sim 

2030 I~ratamento Endodontico de Molar I Não 

Carêncialmês 

24 

158,OO 1 24 

Sim 
Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odontooediatra. 

238,OO 

2050 I Retratamento Endodôntico de IncisivolCanino 

24 

Não 
Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070, 2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
oermanentes. mediante encaminhamento do odontooediatra. 

2060 I Retratamento EndodGntico de PrB-Molar I Não I Sim 1 192,OO 1 24 
Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070, 2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
oermanentes. mediante encaminhamento do odontooediatra. 

Sim 

2070 I Retratamento Endodontico de Molar 

140,OO 

Não I Sim 

24 

Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderao ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odontooediatra. 

322,OO 

2090 
, 2100 

21 10 

24 

Obs: 
- Poderáo ser realizados, por odontopediatra, em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 I 0  (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160,2175 e 2177 (em casos 
de traumas). 

Tratamento de perfuração 
Remoção de Nucleo Intrarradicular (por elemento) 
Capeamento pulpar (excluindo restauração final) 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

73,OO 

68,OO 

53,OO 

24 

24 

24 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 3011 112007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:36:48 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 7 de 12 
Especialidade: ENDODONTIA 

Grupo: 2000-Endodontia 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos endodbnticos com finalidade protética somente serão autorizados em pericia inicial ou final quando acompanhados de indicação formal (por escrito) do protesista. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endodbntiw, as radiografias deverão ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- Para aprovação dos trabalhos de endodontia, os pacientes deverão ser encaminhados ao serviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final e o diagnóstico correspondente. 
- Nos planos de tratamento endodbntico, serão autorizadas, no máximo, 04 radiografias por elemento dentário. 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Quahuer tratamento aue ultrapasse RS600.00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com i'dade de até 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 

Código I Procedimento I Perícia Inicial 1 Perícia Final I Valor(R$) I Carêncialmês 

1 1 1 7 0  ITroca de curativo. irrigaçao. aspirapilo e rnedicaçao intracanal (ate dois para o mesmo dente) 
Obs: 

2120 1 P U I ~ O ~ O ~ ~ ~  I Não I Sim 1 54,OO 1 24 
Obs: 
- O procedimento urgência endodbntica (cód. 2160) não poderá ser cobrado em conjunto com consulta inicial (cód. 110) e pulpotomia (cód. 2120). 
- 0 s  códigos 2010 a 2070.2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
~ermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

I Não I Sim 1 29.00] 24 

2130 I~lareamento ou Recromia (por elemento) I Sim Sim I 102,OO 1 24 

- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos inwmpletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

2171 I ~es taura~ao provisória de urgencia 

2140 I Preparo para núcleo intrarradicular 

Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070, 2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
Dermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Não I Sim 

Não Sim 34,OO 1 24 
Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontiita em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
oermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

37,OO 24 

24 2150 I~ratamento de dentes com rizogênese incompleta por sessão Não 
Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
~ermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Sim 

2160 I Urgência endoddntica (independente da seqüência do tratamento) 

41 ,O0 

Obs: 
- O procedimento urgência endodbntica (cód. 2160) não poderá ser cobrado em conjunto com consulta inicial (cód. 110) e pulpotomia (cód. 2120). 
- Os códigos 2010 a 2070, 2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos inwmpletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odontopediatra. 
- Poderão ser realizados. por odontopediatra. em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160, 2175 e 2177 (em casos 

Não 24 Sim 60,OO 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:36:49 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 9 de 12 
Especialidade: ENDODONTIA 

Grupo: 3000-Periodontia 
Observaçóes do Grupo: 
- Cada arcada tem 3 segmentos. 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente ser30 autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a IiberaMo do paciente. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:36:49 
Programa de Assistência aos Servidores - PRO-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 10 de 12 
Especialidade: ENDODONTIA 

Grupo: 4000-Prótese 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente seráo autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- Os procedimentos na especialidade de prótese terão a garantia mínima de dois anos, desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prótese, os pacientes deverá0 ser encaminhados ao serviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clínicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Náo serão autorizadas trocas de trabalhos protéticos e restauradores apenas por indicação estética. 
- O orçamento deverá ser planejado em única etapa. Os casos excepcionais seráo avaliados pela pericia odontológica do serviço de saúde do STJ. 
- Quando as pericias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizh-Ias ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido As perícias inicial e final. 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:36:49 
Programa de Assistência aos Servidores - PRO-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 11 de 12 
Especialidade: ENDODONTIA 

Grupo: 4000-Prótese 
Observaçóes do Grupo: 
- 0 s  tratamentos protbticos que necessitarem de tratamento periodontal prbvio somente seráo autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- Os procedimentos na especialidade de prótese teráo a garantia mínima de dois anos, desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prótese, os pacientes dever80 ser encaminhados ao serviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clínicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Náo ser80 autorizadas trocas de trabalhos protbticos e restauradores apenas por indicação estética. 
- O orçamento deverá ser planejado em única etapa. Os casos excepcionais seráo avaliados pela perícia odontológica do serviço de saúde do STJ. 
- Quando as perícias inicial elou final n80 forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetiio As pericias inicial e final. 

4140 Coroa metalo-cerâmica 
4150 
4160 
4170 
41 80 
4330 
4381 
4382 

Obs: 
- Para este procedimento o profissional deverá apresentar &pia da nota fiscal do laboratório de prótese indicando o produto utilizado no trabalho e o número do lote. 

Coroa de Venner 
Coroa total metálica 
Coroa 314 ou 415 
Facetas laminadas de porcelana 
Casquete de rnoldagem 
Inlays e Onlays em cerdmero 
Inlays e Onlays em Empress 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

286,OO 

192,OO 

171 ,O0 

408,OO 

34,OO 

282,OO 

457,OO 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 3011 112007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:36:49 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 12 de 12 
Especialidade: ENDODONTIA 

Grupo: 5000-Cirurgia 
Observaçóes do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer às perícias inicial e final munido de radiografias pré e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicações pós-cirúrgicas estão incluídos nos custos dos procedimentos. 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias. fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualauer tratamento aue ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com kade de atb 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 

5030 ] Exodontia raiz residual 1 Sim I Sim 1 54,OO 1 
Obs: 
- O ddiao 5030 ooderá ser realizado ~ o r  ciruraião buco-maxilo-facial em criancas de até 13 anos incom~letos em casos de raizes residuais com dificil acesso. 

Código 
501 0 

5050 1 Ulotornia Não 

Biopsia de cavidade bucal 
Apicetomia de incisivo ou canino 
Apicetomia de incisivo ou canino com obturação retróqrada 
Apicetomia de prk-molar 
Apicetomia de prk-molar com obturaçao retrógrada 
Apicetomia de molar 
Apicetomia de molar com obturaçao retrógrada 
Rernoçao de sutura intrabucal 

Obs: 
- Os ddigos 5010 e 5020 poderão ser realizados por cirurgião buco-maxilo-íacial em crianças de atb 13 anos incompletos quando se tratar de cirurgia de elementos de deciduos retidos elou 
anquilosados. 
- Em exodontia de dente decíduo para paciente acima de 13 (treze) anos devera ser aplicado o cód. 5010 com ~ericias inicial e final. 

5020 (Exodontia + Retalho Sim I Sim I 64,OO 
Obs: 
- Os códigos 5010 e 5020 poderão ser realizados por cirurgião buco-maxilo-facial em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de cirurgia de elementos de decíduos retidos elou 

Perícia Inicial 

Sim 

Procedimento 
Exodontia 

Sim 

Obs: 
- 0 s  códiaos 5170. 5180 e 5830 a 5870 ooderáo ser realizados por ciruraião buco-maxilo-facial em criancas de até 13 anos incomoletos. 

Não 

Não 

Não 

Não 

NSio 

Não 

Não 

Sim 

Perícia Final 

Sim 

54,OO ( 
Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Valor(R$) 

54,OO 

82,OO 

1 10,OO 

122,OO 

134,OO 

147,OO 

159,OO 

173,OO 

15,OO 

Carêncialmês 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 03/12/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 15:34:17 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 1 de 13 
Especialidade: PERIODONTIA 

Grupo: 1 00-Diagnose 
Observações do Grupo: 
-As consultas deveráo ser faturadas em Guias de Atendimento - GA, separadamente dos demais procedimentos, que serão faturados na Ficha Odontológica Externa - FOE. 
- Em caso de emergência, a perícia inicial, quando obrigatória. fica dispensada, devendo a perícia final ser feita sempre que o código do procedimento de emergAncia realizado assim a requerer, conforme 
previsto nesta Tabela. 
- Quando as pericias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
102 

Procedimento 
Consulta de controle 

Obs: 
- Quando da consulta de controle, deverá ser enviado laudo com observações do profissional, discriminando, inclusive, se há necessidade de encaminhamento do paciente para outras 
especialidades, juntamente com a Guia de Atendimento - GA. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endod6ntico. as radiografias deveráo ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- A  consulta de controle náo está autorizada Dara as especialidades náo contem~ladas na presente tabela. 

11 O I consulta inicial (exame clínico e orçamento) 

Perícia Inicial 

Não 

Não 1 ~ ã o  I 41 ,o0 

Valor(R$) 

41 ,O0 

Perícia Final 

Não 

Carêncialmês 

Obs: 
- O  procedimento uraéncia endoddntica Icód. 2160) náo poderá ser cobrado em coniunto com consulta inicial Icód. 110) e ~u l~otomia  ícód. 2120). 

120 I consulta de ernergència Não Não I 60,OO 1 
Obs: 
- Para efeito de cobrança do código 120, serão considerados Consulta de Emergéncia os atendimentos iniciados após as 19 horas até as 7 horas do dia seguinte, nos dias Úteis, e em qualquer 
horário nos sábados, domingos e feriados. 
- 0 s  atendimentos emeraenciais serão cobrados considerando o códiao 120 - Consulta de Ememéncia - mais ols) códiaolsl doIs1 orocedimentols) ememenciaYis) efetivamente realuadoIs). 

130 
140 

Obs: 
- O atendimento náo desmarcado até o prazo de 4 horas antes do horário agendado, que náo apresente justificativa. deverá ser atestado pelo beneficiário, que arcará com 100% do custeio do 
~rocedimento. A falta deverá ser cobrada iuntamente com o tratamento. 

30,OO 

41 ,O0 
Perícias inicial e final 
Falta (atendimento não desrnarcado ate o prazo de 4 horas antes) 

Não 

Não 

Não 

Não 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 03/12/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 15:34:17 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odonto1ógicos Página: 2 de 13 
Especialidade: PERIODONTIA 

Grupo: 200-Radiologia 
Observaçoes do Grupo: 
- Os pedidos odontológicos deverão ser emitidos pelos cirurgibes-dentistas constando o dente, região e numero de películas radiográficas. Não serão aceitos pedidos em formulário pr&-impresso e nem 
pedidos odontológicos rasurados. 
- Somente as clínicas especializadas em radiologia deverão cobrar os procedimentos radiológicos em Guias de Atendimento - GA, acompanhadas do pedido odontológico. As demais clínicas deverão fazé-lo 
nas Fichas Odontológicas Externas - FOE, juntamente com o tratamento, quando houver. 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ulrapasse RS600.00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 

Código 
21 0 

Procedimento 
RX periapical 

Obs: 
- Quando for efetuada solicita@o para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radioloaia. credenciada ao PRÓ-SER. 

Perícia Inicial 

Não 

220 I RX BITE-WING (interproximal) 

Perícia Final 

Nao 

Obs: 
- Quando for efetuada solicitação para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radioloaia. credenciada ao PRÓ-SER. 

Não Não I 9,OO 

Valor(R$) 

9,OO 

Carêncialmês 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 03/12/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 15:34:17 
Programa de Assistência aos Servidores - PRO-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 3 de 13 
Especialidade: PERIODONTIA 

Grupo: 400-Testes e Exames de Laboratório 
Observações do Grupo: 
- Quando as perícias inicial elou final nao forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou nao. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderao ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
41 0 
420 
430 

Obs: 
- Ser& executado somente oelo ~>eriodontista (encaminhar laudo oara mrícia final). 

Procedimento 
Teste de risco de c8rie 
Teste de fluxo salivar 
Halitometria 

Perícia Inicial 

Não 

Não 

Não 

Perícia Final 

Sim 

Sim 

Sim 

Valor(R$) 

30,OO 

29,OO 

29,OO 

Carêncialmês 







SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 03/12/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE Hora: 15:34:17 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 6 de 13 
Especialidade: PERIODONTIA 

Grupo: 900-Dentística 
Observações do Grupo: 
- Quando houver indicação de reabilitação oral mediante utilização de prótese fixa, náo serão autorizadas restauraç6es nos dentes envolvidos. A autorização das restaurações só ocorrerá quando houver 
opção escrita do paciente para realização de prótese removível. 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatdrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de atb 13 anos incompletos somente poderao ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
11 30 

Procedimento 
Remineralizaçáo (fluorterapia) - 4 hemiarcadas, por sessáo, maximo de 4 sessbes 

Obs: 
- A  remineralizado será de acordo com a avaliado de risco de cárie do paciente. No máximo. 4 sessões de flúor. 

Perícia Inicial 

Sim 

Perícia Final 

Sim 

1140 
1150 
1160 

Valor(R$) 

22,OO 

1162 1 Placa de mordida miorrelaxante rígida I Sim I Sim 1 175,OO 1 24 
Obs: 
- Náo seráo aceitas placas de silicone e correlatos. 

Adequação do meio bucal com ionômero de vidro por hemiarcadallRM 
Restauração a ionômero de vidro (1 face) 
Restauração provis6ria (urgencia) 

Carêncialmês 

12 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

Não 

61 ,O0 

54,OO 

37,OO 

12 

12 

12 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 03/12/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 15:34:17 
Programa de Assistência aos Servidores - PRO-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 7 de 13 
Especialidade: PERIODONTIA 

Grupo: 2000-Endodontia 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos endoddnticos com finalidade protética somente seráo autorizados em perícia inicial ou final quando acompanhados de indicaçáo formal (por escrito) do protesista. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endoddntico, as radiografias deveráo ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- Para aprovaçáo dos trabalhos de endodontia, os pacientes deveráo ser encaminhados ao seiviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final e o diagnóstico correspondente. 
- Nos planos de tratamento endoddnti, seráo autorizadas, no mhximo, 04 radiografias por elemento denthrio. 
-Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse RJ600.00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com i'dade de até 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odonto~ediatra. 

Código 
21 10 

de traumas). 

2120 1 ~ u l ~ o t o m i a  

de traumas). 

Obs: 
- Poderáo ser realizados, por odontopediatra, em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160, 2175 e 2177 (em casos 

Procedimento 
Capeamento pulpar (excluindo restauraçao final) 

37,OO 1 24 2171 1 Restauração provisória de urgéncia 

Valor(R$) 

53,OO 

54,OO 1 24 Não 
Obs: 
- O procedimento urgencia endoddntica (cód. 2160) náo poderá ser cobrado em conjunto com consulta inicial (cód. 110) e pulpotomia (cód. 2120). 
- Os códigos 2010 a 2070.2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Carêncialmês 

24 

Perícia Inicial 

Não 

Sim 

Não 
Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070. 2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
Dermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Perícia Final 

Sim 

102,OO 1 24 2130 I~lareamento ou Recromia (por elemento) I Sim 

Sim 

21 72 I coroa Provisória (imediata) 

Sim 
Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontita em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
~ermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Obs: 
- Os c6digos 2010 a 2070, 2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes, mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Não 

2160 I Urgência endodbntica (independente da seqüência do tratamento) 

Sim 

Obs: 
- O procedimento urgéncia endoddntica (cód. 2160) náo poderá ser cobrado em conjunto com consulta inicial (cód. 110) e pulpotomia (cód. 2120). 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes, mediante encaminhamento do odontopediatra. 
- Poderão ser realizados, por odontopediatra, em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160,2175 e 2177 (em casos 

65,OO 1 24 

60,OO 1 24 Não Sim 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 03/12/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE Hora: 15:34:17 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 8 de 13 
Especialidade: PERIODONTIA 

Grupo: 2000-Endodontia 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos endoddnticos com finalidade protética somente serão autorizados em perícia inicial ou final quando acompanhados de indicação formal (por escrito) do protesista. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endodbntico. as radiografias deverao ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- Para aprovaç3o dos trabalhos de endodontia, os pacientes deverao ser encaminhados ao serviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final e o diagnóstico correspondente. 
- Nos planos de tratamento endodóntico, serao autorizadas, no máximo, 04 radiografias por elemento dentário. 
- Quando as perícias inicial elou final nao forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou nao. 
- Qualauer tratamento aue ultrapasse Râ600.00 deverá ser submetido Bs perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com hade de até 13 anos incompletos somente poderao ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
2175 

Obs: 
- Se o profissional náo for especialista em endodontia, o código 2175 só poderá ser realizado quando caracterizado tratamento de urgência. 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes, mediante encaminhamento do odontopediatra. 
- Poder20 ser realizados, por odontopediatra, em crianças de aU 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160, 2175 e 2177 (em casos 

Perícia Inicial 

Não 
Procedimento 
Drenagem intra-oral de abscesso 

Carêncialmês 

24 

Perícia Final 

Sim 

Valor(R$) 

87,OO 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 03/12/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 15:34:17 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 9 de 13 
Especialidade: PERIODONTIA 

Grupo: 3000-Periodontia 
Observações do Grupo: 
- Cada arcada tem 3 segmentos. 
- Os tratamentos protbticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente serão autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a IiberaMo do paciente. 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido Bs perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 

Código 

3010 
Procedimento 

Tratamento nao cirúrgico da periodontite leve por hemiarcada 
Obs: 
- Os códigos 3010 - bolsas de atb 4mm - e 3020 - bolsas acima de 4mm - não serão autorizados para a mesma região quando associados ao código 500. 
- Para a autorizacáo dos ~rocedimentos 3010 e 3020. os Dacientes deverão ser encaminhados oara oericia inicial Dortando documentacáo radioaráfica. 

Valor(R$) 

54,OO 

3020 I~ratamento n8o cirúrgico da periodontite avançada por segmento 

Caréncialmés Perícia Inicial 

Sim 

Perícia Final 

Sim 

54,OO 1 Sim 
Obs: 
- Os códigos 3010 - bolsas de atb 4mm - e 3020 - bolsas acima de 4mm - não serão autorizados para a mesma região quando associados ao código 500. 
- Para a autorizacáo dos ~rocedimentos 3010 e 3020. os Dacientes deverão ser encaminhados para ~erícia inicial Dortando documentacáo radioaráfica. 

Sim 

56,OO I 3030 I ~ratamento de processo agudo - por elemento Não 
Obs: 
- Se o profissional não for especialista em periodontia, o código 3030 só poderá ser realizado quando caracterizado tratamento de urgencia. 
- Os códiaos 3030. 3050. 3060 (em casos de traumas) e 3140 Doderão ser realizados. Dor odonto~ediatra. em criancas de att! 13 anos incomdetos. 

Sim 

3040 
3050 

Controle de placa bacteriana - por sessao (m8ximo de 03 sessties) 
Dessensibilizaç~o dentária por segmento 

Obs: 
- O código 3050 deverá ter indicaçiio no odontograma e justificativa formal. 

0 s  códiaos 3030. 3050. 3060 (em casos de traumas) e 3140 Doderão ser realizados. Dor odonto~ediatra. em criancas de ate 13 anos incom~letos. 

Sim 

Sim 

3060 1 Imobilizaçao dent8ria com resina fotopolimeriz8vel (3 dentes) 

Sim 

Sim 

Sim 

22,OO 

32,OO 

Sim I 78,OO 1 
Obs: 

Os c6diaos 3030.3050.3060 (em casos de traumas) e 3140 ooderão ser realizados. Dor odonto~ediatra. em criancas de até 13 anos incom~letos. 

3070 
3080 

Desgaste seletivo (quatro hemiarcadas) 
Remoçao de fatores de retençao 

Obs: 
- O códiao 3080 somente será autorizado auando a~resentada iustiicatiia  elo ~rofissional e houver identificado do fator de retendo no odontoarama da FOE. 

Sim 

Sim 

3100 1 Preservação pré-cirúrgica (tratamento global) 

Sim 

Sim 

Não 

34,OO 

48,OO 

Obs: 
- O códiao 3100 somente será autorizado auando no DreDaro básico não estiver incluído o tratamento cirúrgico. salvo excecóes a serem avaliadas  elo sewico de ~ericia. 

Sim 

31 10 
3120 

47,OO 1 

Obs: 
- O código 3120 poderá ser realizado por periodontista em crianças de atb 13 anos incompletos, em caso de aumento de coroa clínica para eventuais restaurações em dentes recém-irrompidos, ou 
lesóes subaenaivais. mediante solicitado de odonto~ediatra. 

Genqivectomia - por se~mento 
Cirurgia retalho - por segmento 

103,OO 

106,OO 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 03/12/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE Hora: 15:34:17 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 11 de 13 
Especialidade: PERIODONTIA 

Grupo: 4000-Prótese 
Observaç6es do Grupo: 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente seráo autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- Os procedimentos na especialidade de prótese terá0 a garantia mínima de dois anos, desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prótese, os pacientes deverá0 ser encaminhados ao serviço de pericia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clínicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Náo ser30 autorizadas trocas de trabalhos protéticos e restauradores apenas por indicação estética. 
- O orçamento deverá ser planejado em Única etapa. Os casos excepcionais seráo avaliados pela perícia odontológica do serviço de saúde do STJ. 
-Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 devera ser submetido às pericias inicial e final. 
-Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poder30 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
4010 

Procedimento 
Planejamento em prótese (modelos de estudo - par, montagem em articulador semi-ajustável) 

Obs: 

Obs: 
- A  cimentacão de oróteses no oeriodo de 2 (dois) anos após o tratamento está incluída na aarantia do tratamento. 

Valor(R$) 

59,OO 

4080 
4081 
4082 

Perícia Inicial 

Sim 

Carêncialmês 

24 

Perícia Final 

Sim 

Núcleo metálico fundido 
Núcleo rosqueável intra canal pr6-fabricado 
Núcleo ceramico 

Obs: 
- O núcleo ceramico só ooderá ser realizado em dentes anteriores. 

120,OO 

106,OO 

106,OO 

4090 I coroa provisória (imediata) I Não 

Sim 

Sim 

Sim 

24 

24 

24 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 65,OO I 24 
Obs: 
-As coroas provisórias imediatas estáo liberadas nas reabilitações protéticas. sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisórios e dos prensados seráo abonados no máximo 
tr&s vezes, com a iustificativa do orofissional e anuência do paciente. 

4100 Içoroa provisória prensada em resina 
Obs: 
-As coroas provisórias imediatas esmo liberadas nas reabilitações protéticas, sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisórios e dos prensados seráo abonados no máximo 
trés vezes. com a iustificativa do orofissional e anuencia do oaciente. 

Não Sim 144,OO 1 24 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 03/12/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 15:34:18 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 13 de 13 
Especialidade: PERIODONTIA 

Grupo: 5000-Cirurgia 
Observaçóes do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer às pericias inicial e final munido de radiografias pré e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicações pós-cirúrgicas estão incluidos nos custos dos procedimentos. 
- Quando as pericias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido Cls pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com ibade de até 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 

Código I Procedimento I Perícia Inicial 1 Perícia Final 1 Valor(R$) I Carêncialmês 

501 0 1 Exodontia I Sim I Sim 1 54,OO 1 
Obs: 
-Os códigos 5010 e 5020 poderão ser realizados por cirurgião buco-maxilo-facial em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de cirurgia de elementos de decíduos retidos elou 
anquilosados. 
- Em exodontia de dente deciduo para paciente acima de 13 (treze) anos deverá ser aplicado o cód. 5010 com perícias inicial e final. 

51 10 
5120 
51 30 
5140 
5150 
5160 
5200 

64,OO 1 5020 1 Exodontia + Retalho 
Obs: 
- Os códigos 5010 e 5020 poderão ser realizados por cirurgião buco-maxilo-facial em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de cirurgia de elementos de deciduos retidos elou 

5870 1 Remoção de sutura intrabucal I Sim I Sim I 15,OO I 
Obs: 
- Os códiaos 5170. 5180 e 5830 a 5870 poderão ser realizados por ciruraião buw-maxilo-facial em criancas de até 13 anos incomletos. 

Apicetomia de incisivo ou canino 
Apicetomia de incisivo ou canino com obturaçao retrógrada 
Apicetomia de pré-molar 
Apicetomia de pr6-molar com obturaç3o retrógrada 
Apicetomia de molar 
Apicetomia de molar com obturaçao retrbgrada 
Remoçao de dentes inclusos ou impactados 

Sim Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

1 10,OO 

122,OO 

134,OO 

147,OO 

159,OO 

173,OO 

137,OO 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:43:45 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 1 de 10 
Especialidade: PRÓTESE DENTÁRIA 

Grupo: 100-Diagnose 
Observações do Grupo: 
-As consultas deverão ser faturadas em Guias de Atendimento - GA, separadamente dos demais procedimentos, que seráo faturados na Ficha Odontológica Externa - FOE. 
- Em caso de emergência, a perícia inicial, quando obrigatória, fica dispensada, devendo a perícia final ser feita sempre que o código do procedimento de emergência realizado assim a requerer, conforme 
previsto nesta Tabela. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias. fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 devera ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
102 

- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 

Procedimento 
Consulta de controle 

Código 
210 

Obs: 
-Quando da consulta de controle, deverá ser enviado laudo com observaçóes do profissional, discriminando, inclusive. se há necessidade de encaminhamento do paciente para outras 
especialidades. juntamente com a Guia de Atendimento - GA. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endodóntico, as radiografias deveráo ser cobradas em Guia de Atendimento. que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- A  consulta de controle náo está autorizada para as especialidades náo contempladas na presente tabela. 

Obs: 
- Quando for efetuada solicitação para sbrie radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radioloaia. credenciada ao PRÓ-SER. 

Perícia Inicial 

Não 

Procedimento 
RX periapical 

1 10 I consulta inicial (exame clínico e orçamento) 

Carêncialmês Perícia Inicial 

Não 

Perícia Final 

Não 

Não 

Perícia Final 

Não 

Não I 41 ,O0 
Obs: 
- O procedimento umência endodôntica lcód. 2160) náo poderá ser cobrado em coniunto com consulta inicial Icód. 110) e pubotomia lcód. 2120). 

Valor(RS) 

9,OO 

Valor(RS) 

41 ,O0 

120 I consulta de emergência 

Carêncialmês 

Não Não I 60,OO 1 
Obs: 
- Para efeito de cobrança do código 120. seráo considerados Consulta de Emergência os atendimentos iniciados após as 19 horas até as 7 horas do dia seguinte, nos dias úteis, e em qualquer 
horário nos sábados, domingos e feriados. 
- Os atendimentos ememenciais ser30 cobrados considerando o códiao 120 - Consulta de Emeraência - mais olsl códiaols) dols) ~rocedimentolsl ememencialfis) efetivamente realizadols). 

130 
140 

Obs: 
- O  atendimento não desmarcado até o prazo de 4 horas antes do horário agendado, que náo apresente justificativa, deverá ser atestado pelo beneficiário, que arcará com 100% do custeio do 
procedimento. A falta deverá ser cobrada iuntamente com o tratamento. 

Grupo: 200-Radiologia 
Observações do Grupo: 
- Os pedidos odontológicos deveráo ser emitidos pelos cirurgióesdentistas constando o dente, região e número de peliculas radiográficas. Náo serão aceitos pedidos em formulário pré-impresso e nem 
pedidos odontológicos rasurados. 
- Somente as clínicas especialiadas em radiologia deveráo cobrar os procedimentos radiológicos em Guias de Atendimento - GA, acompanhadas do pedido odontolbgico. As demais clinicas deverão faz&-lo 
nas Fichas Odontológicas Externas - FOE, juntamente com o tratamento, quando houver. 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obriaatórias. fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 

Perícias inicial e final 
Falta (atendimento não desmarcado até o prazo de 4 horas antes) 

Não 

Não 

Não 

Não 

30,OO 

41 ,O0 
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Grupo: 900-Dentística 
Observações do Grupo: 
- Quando houver indicação de reabilitação oral mediante utilização de prótese fixa, náo serão autorizadas restaurações nos dentes envolvidos. A autorização das restaurações só ocorrerá quando houver 
opção escrita do paciente para realizaçiio de prótese removível. 
- Quando as pericias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse RS600.00 dever& ser submetido às pericias inicial e final. 

Obs: 
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Grupo: 900-Dentística 
Observações do Grupo: 
- Quando houver indicação de reabilitação oral mediante utilização de prbtese fixa. náo seráo autorizadas restaurações nos dentes envolvidos. A autorizaflo das restauraç6es só ocorrerá quando houver 
opção escrita do paciente para realizaflo de prótese removível. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com i a d e  de até 13 anos incompletos somente poderáo ser atendidos por odontopediatra. 

de traumas). 

Código 
1 160 
1162 

2120 1 ~ulpotomia 
Obs: 
- O procedimento urgência endodôntica (cód. 2160) náo poderá ser cobrado em conjunto com consulta inicial (cód. 110) e pulpotomia (cód. 2120). 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
~ermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Valor(R$) 

37 ,O0 

175,OO 

21 30 1 ~lareamento ou Recromia (por elemento) I Sim I Sim 

Carêncialmês 

12 

24 

Procedimento 
Restauração provisbria (urgência) 
Placa de mordida miorrelaxante rígida 

Obs: 
- Náo seráo aceitas  lacas de silicone e correlatos. 

Grupo: 2000-Endodontia 
Observaçóes do Grupo: 
- Os tratamentos endodonticos com finalidade protética somente serão autorizados em perícia inicial ou final quando acompanhados de indicação formal (por escrito) do protesista. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endodbntico, as radiografias deverão ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- Para aprovação dos trabalhos de endodontia, os pacientes deveráo ser encaminhados ao serviço de pericia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final e o diagnóstico correspondente. 
- Nos planos de tratamento endodôntico, seráo autorizadas, no máximo, 04 radiografias por elemento dentário. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- 0 s  beneficihrios com idade de até 13 anos incompletos somente poderáo ser atendidos por odontopediatra. 

Não 

102,OO 1 24 

Perícia Inicial 

Não 

Sim 

Sim 

Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Perícia Final 

Não 

Sim 

Obs: 
- Poderáo ser realizados, por odontopediatra, em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160, 2175 e 2177 (em casos 

Perícia Final 

Sim 

Sim 

Perícia Inicial 

Não 

Não 

Código 
2100 
21 10 

54,OO 1 24 

2140 1 preparo para núcleo intrarradicular 

Procedimento 
Remoção de Núcleo Intrarradicular (por elemento) 
Capeamento pulpar (excluindo restauraçao final) 

Valor(R$) 

68,OO 

53,OO 

Obs: 
- Os cbdigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
~ermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Não 

Carêncialmês 

24 

24 

Sim 34,OO 1 24 
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Grupo: 2000-Endodontia 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos endodônticos com finalidade protética somente seráo autorizados em perícia inicial ou final quando acompanhados de indicaç30 formal (por escrito) do protesista. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endodôntico, as radiografias deveráo ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- Para aprovaçáo dos trabalhos de endodontia, os pacientes deveráo ser encaminhados ao serviço de pericia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final e o diagnóstico correspondente. 
- Nos planos de tratamento endodôntico. seráo autorizadas, no máximo, 04 radiografias por elemento dentário. 
- Quando as pericias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderáo ser atendidos por odontopediatra. 

Carêncialmês Valor(R$) Código Perícia Inicial Procedimento 
60 ,O0 

Perícia Final 

2160 24 Não Urgência endodontica (independente da seqüência do tratamento) 
Obs: 
- O procedimento urgência endodôntica (cód. 2160) não poderá ser cobrado em conjunto com consulta inicial (cód. 110) e pulpotomia (cód. 2120). 
- 0 s  códigos 2010 a 2070, 2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odontopediatra. 
- Poderáo ser realizados, por odontopediatra. em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160, 2175 e 2177 (em casos 
de traumas). 

Sim 

2171 I ~es taura~ i io  provisória de urgência 
Obs: 
- 0 s  códigos 2010 a 2070. 2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odontopediatra. 

2172 (coroa Provisória (imediata) I Não I Sim I 65,OO 1 24 
Obs: 
- 0 s  códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 

21 75 1 Drenagem intra-oral de abscesso Não Sim 87,OO 1 24 
Obs: 
- Se o profissional não for especialista em endodontia, o código 2175 só poderá ser realizado quando caracterizado tratamento de urgência. 
- 0 s  códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes, mediante encaminhamento do odontopediatra. 
- Poderáo ser realizados, por odontopediatra. em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160,2175 e 2177 (em casos 
de traumas). 

Grupo: 3000-Periodontia 
Observações do Grupo: 
- Cada arcada tem 3 segmentos. 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente seráo autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberaçáo do paciente. 
- Quando as pericias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderáo ser atendidos por odontopediatra. 

Icódigo I Procedimento I Perícia Inicial 1 Perícia Final I Valor(R$) I Carêncialmês 

Não Sim I 37,OO 1 24 
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Grupo: 3000-Periodontia 
Observações do Grupo: 
- Cada arcada tem 3 segmentos. 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prbvio somente seráo autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualauer tratamento que ultrapasse RS600.00 deverá ser submetido As perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com i'dade de atb 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
3030 

Procedimento 
Tratamento de processo agudo - por elemento 

Obs: 
- Se o profissional náo for especialista em periodontia, o código 3030 só poderá ser realizado quando caracterizado tratamento de urgência. 
- 0 s  códigos 3030. 3050. 3060 (em casos de traumas) e 3140 ~oderáo ser realizados. Dor odontodiatra. em criancas de até 13 anos incom~letos. 

3050 1 Dessensibilizaçáo dentária por segmento 

Carêncialmês Perícia Inicial 

Não 

Sim 

Perícia Final 

Sim 

Obs: 
- O código 3050 deverá ter indicação no odontograma e justificativa formal. 
- Os cbdiaos 3030, 3050. 3060 fem casos de traumas) e 3140 poderá0 ser realizados. Dor odontooediatra. em criancas de até 13 anos incompletos. 

Valor(R$) 

56,OO 

Sim 

3060 I Imobilização dentária com resina fotopolimerizável (3 dentes) 

32,OO 

Grupo: 4000-Prótese 
O b s e ~ a ~ Õ e s  do Grupo: 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente seráo autorizados apbs laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- Os procedimentos na especialidade de prbtese terá0 a garanti mínima de dois anos, desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prbtese, os pacientes deverá0 ser encaminhados ao serviço de perlcia odontolbgica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clínicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Náo seráo autorizadas trocas de trabalhos protbticos e restauradores apenas por indicação estética. 
- O orçamento deverá ser planejado em única etapa. Os casos excepcionais serão avaliados pela perícia odontolbgica do serviço de saúde do STJ. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 

Sim Sim 78,OO 1 
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Grupo: 4000-Prótese 
Observações do Grupo: 
- 0 s  tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente serão autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- Os procedimentos na especialidade de prótese terao a garantia mínima de dois anos, desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prótese, os pacientes deverao ser encaminhados ao serviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clínicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Na0 serao autorizadas trocas de trabalhos protéticos e restauradores apenas por indica@o estética. 
- O  orçamento deverá ser planejado em única etapa. Os casos excepcionais serao avaliados pela pericia odontológica do serviço de saúde do STJ. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou nao. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido as perícias inicial e final. 

4080 
4081 
4082 

Núcleo metálico fundido 
Núcleo rosqueável intra canal pré-fabricado 
Núcleo cerâmico 

Obs: 
- O núcleo cerámico s6 ooderá ser realizado em dentes anteriores. 

4090 I coroa provisória (imediata) Não Sim 65,OO 24 
Obs: 
-As coroas provisórias imediatas esta0 liberadas nas reabilitações protéticas, sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisórios e dos prensados serao abonados no máximo 
três vezes. com a iustificativa do orofissional e anuência do oaciente. 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim I 144,OO 1 24 4100 I coroa provisória prensada em resina 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 
Obs: 
-As coroas provisórias imediatas estáo liberadas nas reabilitações protéticas, sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisórios e dos prensados serao abonados no máximo 
três vezes. com a justificativa do orofissional e anuéncia do oaciente. 

41 10 I Reembasamento e repreparo de coroa provisória I Sim I Sim I 23,OO 24 
Obs: 
-As coroas provisórias imediatas estáo liberadas nas reabilitações protéticas, sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisórios e dos prensados serao abonados no máximo 
três vezes. com a iustificativa do orofissional e anuência do oaciente. 

120,OO 

106,OO 

106,OO 

24 

24 

24 

4120 
41 30 

Sim 

Sim 

Coroa de jaqueta acrilica 
Coroa de iaqueta de cerâmica pura 

Sim 

Sim 

162,OO 

471 ,O0 

24 

24 
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Grupo: 4000-Prótese 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente serão autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- Os procedimentos na especialidade de prótese terão a garantia mínima de dois anos, desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prótese, os pacientes deverão ser encaminhados ao serviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clínicas especializadas em' 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Não serão autorizadas trocas de trabalhos protéticos e restauradores apenas por indicação estética. 
- O orçamento devera ser planejado em única etapa. Os casos excepcionais serão avaliados pela perícia odontológica do serviço de saúde do STJ. 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realiz0-Ias ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 dever0 ser submetido às perícias inicial e final. 
- 0 s  benefici0rios com idade de atb 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
4131 

Procedimento 
Coroa In Ceram 

Obs: 

Perícia Inicial 

Sim 

4140 
41 50 
4160 
4170 
41 80 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 
4231 

Perícia Final 

Sim 

Obs: 

- Para este Drocedimento o ~rofissional dever& a~resentar cópia da nota fiscal do laboratório de ~rótese indicando o Droduto utilizado 

Coroa metalocerámica 
Coroa de Venner 
Coroa total metidica 
Coroa 314 ou 415 
Facetas laminadas de porcelana 
Prótese fixa por elemento, metalocerâmica 
Prótese fixa por elemento, metalo-plástica 
Prótese fixa adesiva direta 
Prótese fixa adesiva indireta metalocerâmica, 3 elementos 
Prótese fixa adesiva indireta metalo-plástica, 3 elementos 
Prótese fixa adesiva indireta metal free, 3 elementos 

Valor(R$) 

471 ,O0 

no trabalho e 
Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Carêncialmês 

24 

o número do lote. 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

424,OO 

286,OO 

192,OO 

171 ,O0 

408,OO 

476,OO 

364,OO 

177,OO 

748,OO 

535,OO 

803,OO 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 
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Grupo: 4000-Prótese 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente seráo autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- Os procedimentos na especialidade de prótese terão a garantia minima de dois anos, desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prbtese, os pacientes deverão ser encaminhados ao serviço de pericia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clinicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Não serão autorizadas trocas de trabalhos protéticos e restauradores apenas por indicação estética. 
- O orçamento deverá ser planejado em Única etapa. Os casos excepcionais ser30 avaliados pela pericia odontológica do serviço de saúde do STJ. 
-Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido hs pericias inicial e final. 

Obs: 
- Para este procedimento o ~rofissional deverá apresentar cópia da nota fiscal do laboratbrio de prótese indicando o ~roduto utilizado no trabalho e o número do lote. 
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Grupo: 5000-Cirurgia 
Observaç6es do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer As perícias inicial e final munido de radiografias pré e pbs-tratamento. 
- Os tratamentos de complicações pbs-cirúrgicas está0 incluídos nos custos dos procedimentos. - Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 devera ser submetiio às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de at8 13 anos incompletos somente poder30 ser atendidos Dor odontopediatra. 

Código 
501 0 

Perícia Inicial 

Sim 
Procedimento 
Exodontia 

Obs: 
- Os códigos 5010 e 5020 poder30 ser realizados por cirurgiáo buco-maxilo-facial em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de cirurgia de elementos de decíduos retidos elou 
anquilosados. 
- Em exodontia de dente decíduo Dara oaciente acima de 13 [treze) anos dever* ser aolicado o cód. 5010 com oerícias inicial e final. 

Perícia Final 

Sim 

5020 1 Exodontia + Retalho 

Valor(R$) 

54,OO 

Sim 

Caréncialmês 

Obs: 
- 0 s  c6digos 5010 e 5020 poder30 ser realizados por cirurgiáo buco-maxilo-facial em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de cirurgia de elementos de deciduos retidos elou 
anauilosados. 

Sim 

5030 I Exodontia raiz residual 

64,OO 1 

Obs: 

Obs: 
- Os cbdiaos 5170. 5180 e 5830 a 5870 Doder30 ser realizados Dor ciruraiáo buco-maxilo-facial em criancas de ate 13 anos incom~letos. 

Sim Sim 54,OO 1 



Especialidade 

Cirurgia Buco - Maxilo - Facial 
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Grupo: 100-Diagnose 
Observações do Grupo: 
- As consultas deverá0 ser faturadas em Guias de Atendimento - GA, separadamente dos demais procedimentos. que serão faturados na Ficha Odontoldgica Externa - FOE. 
- Em caso de emergência, a perícia inicial, quando obrigatdria, fica dispensada, devendo a perícia final ser feita sempre que o código do procedimento de emergência realizado assim a requerer, confonne 
previsto nesta Tabela. 
- Quando as perlcias inicial elou final náo forem obrigatdrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido As perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poder30 ser atendidos por odontopediatra. 

Carêncialmês Perícia Final 

Não 

Perícia Inicial 

Não 

Código 
102 

Obs: 
- Quando da consulta de controle, deverá ser enviado laudo com observaçóes do profissional, discriminando, inclusive, se há necessidade de encaminhamento do paciente para outras 
especialidades. juntamente com a Guia de Atendimento - GA. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endod&ntico, as radiografias dever30 ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- A  consulta de controle nao está autorizada para as es~ecialidades náo contemoladas na ~resente tabela. 

Valor(R$) 

41 ,O0 
Procedimento 
Consulta de controle 

11 0 I~onsulta inicial (exame clínico e orçamento) Não I Não I 41 ,O0 1 
Obs: 
- O ~rocedimento umência endodontica fcód. 2160) náo ~oderá ser cobrado em coniunto com consulta inicial Icód. 110) e pulpotomia fcód. 2120). 

120 I consulta de emergência Não Não 60,OO 1 
Obs: 
- Para efeito de cobrança do código 120, serão considerados Consulta de Emergência os atendimentos iniciados apds as 19 horas até as 7 horas do dia seguinte, nos dias Úteis, e em qualquer 
horário nos sábados, domingos e feriados. 
- 0 s  atendimentos emeraenciais seráo cobrados considerando o códiao 120 - Consulta de Ememência - mais olsl códiaofs) dofs 

Obs: 
- O atendimento não desmarcado até o prazo de 4 horas antes do horário agendado, que náo apresente justificativa, deverá ser atestado pelo beneficiário, que arcará com 100% do custeio do 
Drocedimento. A falta deverá ser cobrada iuntamente com o tratamento. 

~rocedimentofs) ememencialfisl efetivamente realizadolsl. 

130 
140 

Perícias inicial e final 
Falta (atendimento nao desmarcado até o prazo de 4 horas antes) 

30,OO 

41 ,O0 

Não 

Não 

Não 

Não 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:25:06 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 2 de 15 
Especialidade: CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (odonto) 

Grupo: 200-Radiologia 
Observações do Grupo: 
- Os pedidos odontológicos deverão ser emitidos pelos cirurgióes-dentistas constando o dente, região e número de películas radiográficas. Não serão aceitos pedidos em formulário pn5-impresso e nem 
pedidos odontológicos rasurados. 
- Somente as clínicas especializadas em radiologia deverão cobrar os procedimentos radiológicos em Guias de Atendimento - GA, acompanhadas do pedido odontológico. As demais clínicas deverão faz&-lo 
nas Fichas Odontológicas Externas - FOE, juntamente com o tratamento, quando houver. 
- Quando as perícias inicial elou final nao forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou nao. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 devera ser submetido às ~erícias inicial e final. 

Código 

21 0 
Procedimento 

RX periapical 
Obs: 
- Quando for efetuada solicitat$o para série radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais), o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radioloaia, credenciada ao PRÓ-SER. 

Perícia Inicial 

Não 

220 I RX BITE-WING (interproximal) 

Perícia Final 

Não 

Obs: 
- Quando for efetuada solicitação para sbrie radiográfica completa (14 periapicais e 4 bite-wing ou 14 periapicais). o beneficiário somente poderá realizar os procedimentos em clínica especializada 
em radioloaia. credenciada ao PR~-SER. 

Não 

Valor(R$) 

9,OO 

Não 

Caréncialmés 

9,OO 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:25:06 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 3 de 15 
Especialidade: CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (odonto) 

Grupo: 500-Prevenção 
Observações do Grupo: 
- Quando as pericias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido Bs pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 
- Pacientes com indicacáo de controle periodontal trimestral deverao ser encaminhados pelo profissional ao periodontista. 

código 
500 

to de gengivite) - 4 hemiarcadas 
Obs: 
- No cbdigo de prevenção estáo incluidos os procedimentos de profilaxia, orientação de higiene bucal, aplicação de flúor. controle de placa bacteriana e tratamento de gengivite e náo será abonado 
para outra especialidade quando for previsto tratamento periodontal concamitante com os tratamentos clínicos protéticos. 
- O tratamento de preven@o correspondente ao c6digo 500 somente será autorizado 2 (duas) vezes no periodo de um ano, observado o intervalo mínimo de 06 meses, considerando a data de 
conclusáo do orocedimento. Se houver indicacáo Para maior número de vezes. o oaciente deverá ser encaminhado Dara oericia inicial. 

Procedimento 
Prevenção (profilaxia, orientação de higiene bucal, aplicaçáo de fluor, controle de placa bacteriana e tratamen 

Perícia Inicial 

Não 

Perícia Final 

Não 

Valor(R$) 

150,OO 

Carencialmês 

6 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:25:06 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 5 de 15 
Especialidade: CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (odonto) 

Grupo: 900-Dentística 
Observações do Grupo: 
- Quando houver indicação de reabilitação oral mediante utilização de pr6tese fixa, não serão autorizadas restaurações nos dentes envolvidos. A autorização das restaurações s6 ocorrerá quando houver 
opção escrita do paciente para realização de pr6tese removivel. 
- Quando as pericias inicial elou final não forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderão ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
11 30 

Procedimento 
Remineralizaçao (fluorterapia) - 4 hemiarcadas, por sessão, maximo de 4 sessóes 

Obs: 
- A  remineraliacáo será de acordo com a avaliacáo de risco de cárie do paciente. No máximo. 4 sessões de flúor. 

1140 
1 150 
1 160 

Caréncialmês 

12 

Perícia Inicial 

Sim 

1162 I Placa de mordida miorrelaxante rígida I Sim I Sim 1 175,OO 1 24 
Obs: 

Náo seráo aceitas  lacas de silicone e correlatos. 

Adequação do meio bucal com ionômero de vidro por hemiarcada1lRM 
Restauração a ionômero de vidro (1 face) 
Restauração provisória (urgencia) 

Perícia Final 

Sim 

Valor(R$) 

22,OO 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

Não 

61 ,O0 

54,OO 

37,OO 

12 

12 

12 
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SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:25:06 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 6 de 15 
Especialidade: CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (odonto) 

1 21 71 1 ~es taura~ao provisória de urgencia I NBo I Sim 1 37,OO 1 24 1 

Grupo: 2000-Endodontia 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos endoddnticos com finalidade protética somente seráo autorizados em perícia inicial ou final quando acompanhados de indica@o formal (por escrito) do protesista. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endoddntico, as radiografias deveráo ser cobradas em Guia de Atendimento. que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- Para aprovação dos trabalhos de endodontia. os pacientes deveráo ser encaminhados ao serviço de pericia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final e o diagnóstico correspondente. 
- Nos planos de tratamento endodbntico, seráo autorizadas, no máximo, 04 radiografias por elemento dentário. 
- Quando as perlcias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse RS600,OO deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderáo ser atendidos por odontopediatra. 

Carêncialmês 

24 

Óbs:. 
- Os códigos 2010 a 2070.2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
~ermanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

Código 
21 10 

2172 I coroa Provisória (imediata) 

Perícia Inicial 

Não 

Procedimento 
Capeamento pulpar (excluindo restauraçáo final) 

Obs: 
- Poderão ser realizados, por odontopediatra, em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160,2175 e 2177 (em casos 
de traumas). 

Não I Sim I 65,OO 1 24 

2120 1 ~ u l ~ o t o m i a  

Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontiita em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odontopediatra. 

Perícia Final 

Sim 

Valor(R$) 

53,OO 

Não Sim I 54,OO 1 24 
Obs: 
- O  procedimento urgência endodòntica (cód. 2160) não poderá ser cobrado em conjunto com consulta inicial (cód. 110) e pulpotomia (cód. 2120). 
- 0 s  códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odontopediatra. 

2130 I~lareamento ou Recromia (por elemento) Sim Sim I 102,OO 1 24 
Obs: 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderão ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes. mediante encaminhamento do odonto~ediatra. 

2160 1 Urgencia endodontica (independente da seqüência do tratamento) 
Obs: 
- O  procedimento urgência endoddntica (cód. 2160) náo poderá ser cobrado em conjunto com consulta inicial (cód. 110) e pulpotomia (cód. 2120). 
- Os códigos 2010 a 2070,2120 a 2172 e 2175 poderáo ser realizados por endodontista em crianças de até 13 anos incompletos quando se tratar de tratamentos e retratamentos em dentes 
permanentes, mediante encaminhamento do odontopediatra. 
- Poderáo ser realizados, por odontopediatra, em crianças de até 13 anos incompletos os códigos 21 10 (em dentes permanentes jovens ou devido a cáries extensas) 2160, 2175 e 2177 (em casos 

Não Sim 60,OO 1 24 
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Especialidade: CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (odonto) 

Grupo: 4000-Prótese 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal pr6vio somente serão autorizados após laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- Os procedimentos na especialidade de prótese terão a garantia mínima de dois anos, desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prótese, os pacientes deverão ser encaminhados ao serviço de pericia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clinicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Não serão autorizadas trocas de trabalhos protéticos e restauradores apenas por indicação estética. 
- O orçamento deverá ser planejado em única etapa. Os casos excepcionais serão avaliados pela pericia odontológica do serviço de saúde do STJ. 
- Quando as pericias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido As pericias inicial e final. 
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Especialidade: CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (odonto) 

Grupo: 4000-Prótese 
Observações do Grupo: 
- Os tratamentos protéticos que necessitarem de tratamento periodontal prévio somente seráo autorizados apbs laudo formalizado do periodontista atestando a liberação do paciente. 
- Os procedimentos na especialidade de prótese teráo a garantia mínima de dois anos, desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prbtese, os pacientes deverá0 ser encaminhados ao serviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clinicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Ngo seráo autorizadas trocas de trabalhos protéticos e restauradores apenas por indicação estética. 
- O orçamento deverá ser planejado em única etapa. Os casos excepcionais seráo avaliados pela perícia odontolbgica do serviço de saúde do STJ. 
- Quando as perícias inicial elou final nao forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido As perícias inicial e final. 
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Especialidade: CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (odonto) 

Grupo: 5000-Cirurgia 
Observações do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer às pericias inicial e final munido de radiografias prb e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicaçóes pós-cirúrgicas esta0 incluídos nos custos dos procedimentos. 
- Quando as pericias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse RS600.00 deverá ser submetido as pericias inicial e final. 

5010 e 5020 poderá0 ser realizados por cirurgião buco-maxilo-facial em crianças de atb 13 anos incompletos quando se tratar de cirurgia de elementos de deciduos retidos elou 
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Especialidade: CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (odonto) 

Grupo: 5000-Cirurgia 
Observações do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer As perícias inicial e final munido de radiografias pr& e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicações pós-cirúrgicas estáo incluídos nos custos dos procedimentos. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse RS600.00 deverá ser submetido As pericias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poderao ser atendidos por odontopediatra. 

Código 

5180 

Car8ncialmês 

Obs: 

Procedimento 

Frenectomia lingual 

51 90 
5200 
5210 
5220 
5230 
5240 
5260 
5270 
5280 
5290 
5300 
5310 
5320 
5330 
5340 
5350 
5360 
5370 
5380 
5390 
5400 
5410 

Perícia Final 

Sim 

Perícia Inicial 

Sim 

Valor(R$) 

81 ,o0 

- 0 s  códigos 5170.5180 e 5830 a 5870 poderá0 ser realizados Dor cirumiáo buco-maxilo-facial em criancas de até 13 anos 

Correção de bridas musculares 
Remoçao de dentes inclusos ou impactados 
Cirurgia de osteoma e odontoma 
Cirurgia de cisto de desenvolvimento 
Marzupializaçao de cisto 
Remoção de corpo estranho no seio maxilar 
Tratamento cirúrgico de fístula buco-sinusal ou buco-nasal com retalho 
Excisao de glandula sublingual 
Excisão de glandula submandibular 
Excisão de glândula parótida 
Excisao de ranula 
Excisao de tumor glandula salivar 
Retirada de cálculo salivar 
Plástica do canal de Stenon 
Excisao de Mucocele 
Palentolabioplastia bilateral 
Tratamento cirúrgico do lábio leporino 
Reconstituição parcial do lábio traumatizado 
Reconstituiçao total de lábio traumatizado 
Reduçao cirúraica de luxação de ATM 
Tratamento cirúrgico para anquilose de ATM (pllado) 
Tratamento cirúrgico para osteomielite dos ossos da face 

incomoletos. 
Não 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Nao 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

88,OO 

137,OO 

113,OO 

151 ,O0 

127,OO 

127,OO 

127,OO 

348,OO 

330,OO 

557,OO 

95,OO 

348,OO 

143,OO 

333,OO 

95,OO 

401 ,O0 

314,OO 

314,OO 

450,OO 

306,OO 

422,OO 

382,OO 
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Especialidade: CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (odonto) 

Grupo: 5000-Cirurgia 
Observações do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer às perícias inicial e final munido de radiografias prb e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicafles pós-cirúrgicas estáo incluidos nos custos dos procedimentos. 
- Quando as pericias inicial elou final náo forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 

Código 
5420 
5430 
5440 
5450 
5460 
5470 
5480 
5490 
5500 
5510 
5520 
5530 
5540 
5550 
5560 
5570 
5580 
5590 
5600 
5610 
5620 
5630 
5640 
5650 

- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 devera ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de ate 13 anos incompletos somente poder30 ser atendidos por odontopediatra. 

Procedimento 
Excisão de sutura de lesão da boca com rotação de retalho 
Suturas simples de face 
Suturas múltiplas de face 
Incisão de drenagem de abscesso 
Maxilectomia com ou sem esvaziamento orbitgrio 
Osteotomia e Osteoplastia de mandíbula para Prognatismo 
Osteotomia e Osteoplastia de mandíbula para Micrognatismo 
Osteotomia e Osteoplastia de mandíbula para Laterognostismo 
Osteotomia e Osteoplastia de maxila tipo Le Fort 1 
Osteotomia e Osteoplastia de maxila tipo Le Fort 2 
Osteotomia e Osteoplastia de maxila tipo Le Fort 3 
Reconstrução total de maxila ou mandíbula com enxerto ósseo ou prótese 
Reconstruçiio parcial de maxila ou mandíbula com enxerto ósseo ou prdtese 
Reconstrução de sulco gengivo-labial 
Excisão em cunha de ICibio e sutura 
Cirurgia de hipertrofia do lhbio 
Cirurgia para Microstomia 
Redução de fratura de ossos próprios do nariz 
Redução incruenta de fratura unilateral de mandíbula 
Redução cruenta de fratura unilateral de mandíbula 
Redução incruenta de fratura bilateral de mandíbula 
Redução cruenta de fratura bilateral de mandíbula 
Redução cruenta de fratura cominutiva de mandíbula 
Redução de fratura de condi10 mandibular 

Perícia Inicial 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Perícia Final 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Valor(R$) 

227,OO 

68,OO 

103,OO 

46,OO 

408,OO 

491 ,O0 

422,OO 

422,OO 

422,OO 

541 ,O0 

656,OO 

557,OO 

491 ,O0 

141 ,O0 

1 13,OO 

246,OO 

408,OO 

408,OO 

191 ,O0 

331 ,O0 

231 ,O0 

483,OO 

573,OO 

422,OO 

Carêncialmês 
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Especialidade: CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (odonto) 

Grupo: 5000-Cirurgia 
Observaçoes do Grupo: 
- O paciente devera comparecer às perícias inicial e final munido de radiografias pr& e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicações pbs-cirúrgicas estáo incluídos nos custos dos procedimentos. 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realiza-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 
- Os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos somente poder20 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
5660 
5670 
5680 

Procedimento 
Fraturas alv6olodentárias - redução cruenta 
Fraturas alvéolo-dentárias - reduçao incruenta 
Reimplante de dente por elemento 

Obs: 

Perícia Inicial 

Não 

Náo 

Sim 

5690 
5700 
5710 
5720 
5730 
5740 
5750 
5760 
5770 

, 5780 
5790 
5800 
5810 
5820 
5830 

Perícia Final 

Sim 

Sim 

Sim 

- Os códiaos 5170. 5180 e 5830 a 5870 Doderáo ser realizados Dor ciruraiáo buw-maxilo-facial em criancas de até 13 anos inwm~letos. 

5840 I cirurgia de Cisto I ~ ã o  I sim 1 100,00 1 
Obs: 

Os códiaos 5170. 5180 e 5830 a 5870 Doderao ser realizados Dor ciruraiso buw-maxilo-facial em criancas de até 13 anos inwmoletos. 

- O códiao 5680 poder* ser realizado Dor ciruraiáo buco-maxilo-facial auando se tratar de incisivos su~eriores e inferiores. ou outro 

Redução incruenta de fratura Le Fort 1 
Reduçao incruenta de fratura Le Fort 2 
Redução incruenta de fratura Le Fort 3 
Redução cruenta de fratura Le Fort 1 
Redução cruenta de fratura Le Fort 2 
Reduçao cruenta de fratura Le Fort 3 
Fraturas complexas do segmento fixo da face 
Fraturas complexas do segmento da face com fixação pericraniana 
Fratura do arco zigomático - redução cirúrgica sem fixação 
Fratura de osso ziclomático - redução cirúrgica e fixaçao 
Osteoplastia zigomático-maxilar 
Retirada de fios intra ou trans-ósseos 
Retirada de bloqueio maxilo-mandibular 
Retirada de ancoragem e cerclagens 
Ulectomia 

Obs: 

Valor(R$) 

123,OO 

68,OO 

1 10,OO 

elemento permanente 
Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Carêncialmês 

inwm~letos. em criancas 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

de até 13 anos 

227,OO 

286,OO 

382,OO 

422,OO 

528,OO 

602,OO 

382,OO 

483,OO 

314,OO 

408,OO 

365,OO 

42,OO 

38,OO 

38,OO 

54,OO 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:25:07 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 15 de 15 
Especialidade: CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (odonto) 

Grupo: 5000-Cirurgia 
Observaçoes do Grupo: 
- O paciente devera comparecer às pericias inicial e final munido de radiografias pré e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicaçóes pbs-cirúrgicas está0 incluídos nos custos dos procedimentos. 
- Quando as pericias inicial elou final nao forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizh-Ias ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 dever8 ser submetido às pericias inicial e final. 
- Os beneficiarios com idade de até 13 anos incompletos somente poderá0 ser atendidos por odontopediatra. 

Código 
5850 

Procedimento 
Planejamento pré-operatório 

Obs: 
- 0 s  códiaos 5170. 5180 e 5830 a 5870 ~oderáo ser realizados Dor cirumiáo buco-maxilo-facial em criancas de até 13 anos incom~letos. 

5860 I Proservação précirúrgica Náo Sim 38,OO 1 
Obs: 
- Os códiaos 5170. 5180 e 5830 a 5870 Doderao ser realizados Dor cirumiáo buco-maxilo-facial em criancas de até 13 anos incom~letos. 

5870 1 Remoçao de sutura intrabucal Sim I Sim 1 15,OO 1 
Obs: 

Perícia Inicial 

Não 

5910 
5920 
5930 
5940 
5950 
5960 
5970 
5980 
6000 
601 0 
6020 
6030 
6040 

Perícia Final 

Sim 

Remoçao de dreno 
Tratamento de alveolite 
Tratamento de hemorragia 
Remoção cirúrgica de implante (por pino) 
Remoçao cirúrgica de grade periostal 
Curetaqem apical (na0 pode ser associada à apicetomia) 
Colocação de Barra de Erich (por arcada) 
Remoção de Barra de Erich (por arcada) 
Bloqueio maxilo-mandibular 
Preparo de enxerto ósseo autógeno 
Reconstruç6ío de rebordo alveolar com enxerto ósseo autógeno por hemi-arco 
Cateterismo de glândula salivar 
Remoçao de hiperplasia de cavidade bucal 

Valor(R$) 

45,OO 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

NSo 

Não 

Não 

Caréncialmés 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

15,OO 

38,OO 

72,OO 

101 ,O0 

287,OO 

70,OO 

1 15,OO 

87,OO 

44,OO 

229,OO 

229,OO 

137,OO 

186,OO 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:21:49 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 1 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 9100-Diagnose - Pacientes com necessidades especiais 
Observaçóes do Grupo: 
-As consultas deverão ser faturadas em Guias de Atendimento - GA, separadamente dos demais procedimentos, que serão faturados na Ficha Odontológica Externa - FOE. 
- Em caso de emergência, a pericia inicial, quando obrigatória, fica dispensada, devendo a pericia final ser feita sempre que o código do procedimento de emergência realizado assim a requerer. conforme 
previsto nesta Tabela. 
- Quando as pericias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 
- É CONSIDERADO PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, TODA E QUALQUER PESSOA QUE APRESENTE UMA OU MAIS LIMITAÇÓES F[SICA. MENTAL, EMOCIONAL. OU MEDICA QUE A 
IMPEÇA DE SER SUBMETIDA A UMA SITUAÇAO ODONTOL~GICA CONVENCIONAL, SENDO NECESSARIA UMA CONDUTA ESPECIAL POR PARTE DA EQUIPE QUE IRA SE RESPONSABILIZAR 
PELO SEU ATENDIMENTO. 
-AO PACIENTE (OU RESPONSAVEL) COM NECESSIDADES ESPECIAIS DEVERA SER APRESENTADO O CONSENTIMENTO INFORMADO, ORIENTANDO OS RISCOS E BENEFICIOS DO 
TRATAMENTO PROPOSTO, PROGN~STICO, OBJETIVOS A SEREM ATINGIDOS COM A TERAPIA, BEM COMO OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES. O DOCUMENTO DEVERA SER ASSINADO 
PELO RESPONSAVEL OU BENEFIC~RIO E UMA COPIA ANEXADA A FOE. 

Código 
9102 

Perícia Inicial 

Não 

Procedimento 
Consulta de controle 

Obs: 
- Quando da consulta de controle. deverá ser enviado laudo com obse~açóes do profissional, discriminando. inclusive, se há necessidade de encaminhamento do paciente para outras 
especialidades, juntamente com a Guia de Atendimento - GA. 
- Quando se tratar de consulta de controle no tratamento endoddntico, as radiografias deverá0 ser cobradas em Guia de Atendimento, que deverá ser encaminhada juntamente com o laudo. 
- A  consulta de controle náo está autorizada Dara as es~ecialidades náo contem~ladas na Dresente tabela. 

Perícia Final 

Não 

91 10 I~onsulta inicial (exame clínico e orçamento) 

Valor(R$) 

54,OO 

Não 

Carêncialmês 

Obs: 
- O  procedimento urgência endodontica (ci~d. 92160) náo poderá ser cobrado em conjunto com consulta inicial (c6d. 9110) e pulpotomia (c6d. 92120). 
- Deverá vir com laudo circunstanciado iustificando a lirnitacáo do Daciente. 

Não 

9120 I consulta de emergência 

54,OO 

Não I Não I 78,OO 1 
Obs: 
- Para efeito de cobrança do código 9120, serão considerados Consulta de Emergência os atendimentos iniciados após as 19 horas atb as 7 horas do dia seguinte, nos dias Úteis, e em qualquer 
horário nos sábados, domingos e feriados. 
Os atendimentos emeraenciais ser20 cobrados considerando o códiao 9120 - Consulta de Ememência - mais ofs) códiaofs) dofs) ~rocedimentolsl ememencialfis) efetivamente realizadok). 

Obs: 
- O atendimento não desmarcado atb o prazo de 4 horas antes do horário agendado, que náo apresente justificativa, deverá ser atestado pelo beneficiário, que arcará com 100% do custeio do 
~rocedirnento. A falta deverá ser cobrada iuntamente com o tratamento. 

Não 

Não 

Não 

Não 
91 30 
9140 

39,OO 

54,OO 
Pericias inicial e final 
Falta (atendimento nao desmarcado até o prazo de 4 horas antes) 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:21:50 
Programa de Assistência aos Servidores - PRO-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 3 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 9400-Testes e Exames de Laboratório- Pac. neces. espec. 
Observaçoes do Grupo: 
- Quando as perícias inicial elou final náo forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realiza-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 

Código 
9410 
9420 
9430 

Procedimento 
Teste de risco de cárie 
Teste de fluxo salivar 
Halitometria 

PerCcia Inicial 

Não 

Não 

Não 

Perícia Final 

Sim 

Sim 

Sim 

Valor(RS) 

39,OO 

38,OO 

38 ,OO 

Carêncialmês 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:21:50 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 4 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 9500-Prevenção - Pacientes com necessidades especiais 
Observações do Grupo: 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetio Bs perícias inicial e final. 

Código 
9500 

to de gengivite) - 4 hemiarcadas 
Obs: 
- No código de prevenção estão incluidos os procedimentos de profilaxia. orientação de higiene bucal, aplicação de flúor, controle de placa bacteriana e tratamento de gengivite e não será abonado 
para outra especialidade quando for previsto tratamento periodontal concomitante com os tratamentos clinicos protéticos. 
- O tratamento de prevenção correspondente ao código 9500 somente será autorizado 2 (duas) vezes no periodo de um ano, observado o intervalo minimo de 06 meses. considerando a data de 
conclusão do Drocedimento. Se houver indicacão para maior número de vezes. o oaciente deverá ser encaminhado Dara ~erícia inicial. 

Procedimento 
Prevençgo (profilaxia, orientaçgo de higiene bucal, aplicaçgo de fluor, controle de placa bacteriana e tratamen 

Perícia Inicial 

Não 

Carêncialmês 

6 

Perícia Final 

Não 

Valor(R$) 

195,OO 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:21:50 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 6 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 9600-Odontopediatria - Pac. com necessidades especiais 
Observaçóes do Grupo: 
- Quando as pericias inicial elou final náo forem obigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido As perícias inicial e final. 

Obs: 
- Os códigos 9891 a 9897 somente ser30 pagos para tratamentos interceptativos preventivos, sendo vedado o pagamento para tratamentos ortodbnticos corretivos. Deverá constar na FOE laudo 
do ~roíissional Dara realiac3o da ~ericia inicial. 

Sim I 254,OO 1 12 9895 1 Placa de Hawley e aparelhos para pequenos movimentos Sim 
Obs: 
- Os códigos 9891 a 9897 somente serão pagos para tratamentos interceptativos preventivos, sendo vedado o pagamento para tratamentos ortodbnticos corretivos. Deverá constar na FOE laudo 
do ~rofissional Dara realiiac3o da ~erícia inicial. 

9896 I Grade palatina fixa 
Obs: 
- Os códigos 9891 a 9897 somente seráo pagos para tratamentos interceptativos preventivos. sendo vedado o pagamento para tratamentos ortodbnticos corretivos. Deverá constar na FOE laudo 
do ~rofissional Dara realizado da ~ericia inicial. 

Sim Sim 262,OO 1 12 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 3011 112007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE Hora: 18:21:50 
Programa de Assistência aos Servidores - PRO-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 7 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 9600-Odontopediatria - Pac. com necessidades especiais 
Observações do Grupo: 
- Quando as pericias inicial elou final não forem obrigatórias. fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido As pericias inicial e final. 
- Para os beneficiários com idade de até 13 anos incompletos. deverão ser utilizados os códiqos de odontopediatria. 

Obs: 
- Os códigos 9891 a 9897 somente serão pagos para tratamentos interceptativos preventivos, sendo vedado o pagamento para tratamentos ortodbnticos corretivos. Deverá constar na FOE laudo 
do ~rofissional para realizaao da ~ericia inicial. 

Valor(R$) 

150,OO 
Código 

9897 

Carêncialmês 

12 

Perícia Inicial 

Sim 

Procedimento 
Grade palatina móvel 

Perícia Final 

Sim 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 3011 112007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE Hora: 18:21:50 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 8 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 9900-Dentística - Pacientes com necessidades especiais 
Observações do Grupo: 
- Quando houver indicação de reabilitação oral mediante utilização de pr6tese fixa. n3o serao autorizadas restaurações nos dentes envolvidos. A autorizaç30 das restaurações s6 ocorrera quando houver 
opção escrita do paciente para realização de prótese removível. 
-Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou n3o. 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE Hora: 18:21:50 
Programa de Assistência aos Servidores - PRO-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 9 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 9900-Dentística - Pacientes com necessidades especiais 
Observações do Grupo: 
- Quando houver indicação de reabilitação oral mediante utilização de prótese fixa, não serão autorizadas restaurações nos dentes envolvidos. A autorização das restaurações só ocorrerá quando houver 
opção escrita do paciente para realização de prótese removível. 
- Quando as perícias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às pericias inicial e final. 

Carêncialmês 

12 

Valor(R$) 

29,OO 

Código 
91 130 

Obs: 
- A  remineralizado será de acordo com a avaliado de risco de cárie do paciente. No máximo. 4 sess6es de fluor. 

Procedimento 
Remineralização (fluorterapia) - 4 hemiarcadas, por sessão, máximo de 4 sessbes 

Perícia Inicial 

Sim 

91 162 I Placa de mordida miorrelaxante rigida I Sim I Sim 1 228,OO 1 24 
Obs: 
- Nao serão aceitas placas de silicone e correlatos. 

80,OO 

71 ,O0 

49,OO 

91 140 
91 150 
91 160 

Perícia Final 

Sim 

12 

12 

12 

Sim 

Sim 

Não 

Adequação do meio bucal com ionbmero de vidro por hemiarcada1lRM 
Restauração a ionbmero de vidro (1 face) 
Restauração provisbria (urgéncia) 

Sim 

Sim 

Não 











SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:21:51 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 14 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 94000-Prótese - Pacientes com necessidades especiais 
Observaçóes do Grupo: 
- 0 s  procedimentos na especialidade de prótese teráo a garantia mínima de dois anos, desde que o paciente comprove controle semestral. por meio da consulta de controle. 
- Para aprovação dos trabalhos de prótese, os pacientes dever30 ser encaminhados ao serviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clínicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Náo serao autorizadas trocas de trabalhos protéticos e restauradores apenas por indicação estética. 
- O orçamento deverá ser planejado em única etapa. Os casos excepcionais seráo avaliados pela perícia odontológica do serviço de saúde do STJ. 
-Quando as perícias inicial elou final nSo forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 
- Qualquer tratamento aue ultrapasse R$600.00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 

Valor(R$) 

77,OO 

Código 
9401 0 

Perícia Inicial 

Sim 

Carêncialmês 

24 

Procedimento 
Planejamento em prótese (modelos de estudo - par, montagem em articulador semi-ajustável) 

Obs: 

Perícia Final 

Sim 

- O orcarnento deverá ser planeiado em única etapa. Os casos excepcionais ser20 avaliados oela perícia odontolóaica do servico de saúde do STJ. 

94020 
94030 
94040 
94060 
94070 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Não 

Enceramento de diagn6stico por elemento 
Ajuste Oclusal protktico por sessao 
Restauração metálica fundida 
Remoçao de restauraçoes metálicas e coroas 
Recolocação de restauraçao metálica fundida e coroas 

Obs: 
- A  cimentacão de próteses no período de 2 (dois) anos aoós o tratamento está incluída na aarantia do tratamento. 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

94080 
94081 
94082 

Sim 

Sim 

Sim 

Núcleo metálico fundido 
Núcleo rosqueável intra canal pré-fabricado 
Núcleo cerâmico 

25,OO 

62,OO 

227,OO 

41 ,O0 

34,OO 

Obs: 
- O núcleo ceramim só poderá ser realizado em dentes anteriores. 

24 

24 

24 

24 

24 

Sim 

Sim 

Sim 

94090 I coroa provisória (imediata) Não I Sim I 85,OO 1 24 

156,OO 

138,OO 

138,OO 

24 

24 

24 

Obs: 
- As coroas provisórias imediatas estáo liberadas nas reabilitações protéticas, sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisórios e dos prensados ser30 abonados no máximo 
três vezes. com a iustificativa do orofissional e anuência do oaciente. 

94100 I ~ o r o a  provisória prensada em resina I Não I Sim I I88,OO 1 24 
Obs: 
-As coroas provisórias imediatas estao liberadas nas reabilitações protéticas, sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisórios e dos prensados seráo abonados no máximo 
três vezes. com a iustificativa do orofissional e anuência do oaciente. 

941 10 1 Reembasamento e repreparo de coroa provisória Sim I Sim 30,OO 1 24 
Obs: 
-As coroas provisórias imediatas estão liberadas nas reabilitações protéticas, sendo uma para cada elemento: os reembasamentos desses provisbrios e dos prensados seráo abonados no máximo 
três vezes. com a iustificativa do orofissional e anuência do oaciente. 

211,00 1 24 941 20 1 coroa de jaqueta acrilica I Sim Sim 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:21:51 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 16 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 94000-Prótese - Pacientes com necessidades especiais 
Observações do Grupo: 
- Os procedimentos na especialidade de prótese teráo a garantia mínima de dois anos, desde que o paciente comprove controle semestral, por meio da consulta de controle. 
- Para aprova@o dos trabalhos de prótese, os pacientes deverá0 ser encaminhados ao serviço de perícia odontológica do STJ, portando as radiografias inicial e final realizadas em clinicas especializadas em 
radiologia, com o laudo correspondente. 
- Náo seráo autorizadas trocas de trabalhos protéticos e restauradores apenas por indicação estktica. 
- O orçamento deverá ser planejado em Única etapa. Os casos excepcionais serão avaliados pela perícia odontológica do serviço de saúde do STJ. 
-Quando as perlcias inicial elou final náo forem obrigatbrias, fica facultado ao paciente realizá-las ou náo. 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:21:51 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 17 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 95000-Cirurgia - Pacientes com necessidades especiais 
Observações do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer às perícias inicial e final munido de radiografias pré e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicações pós-cirúrgicas estáo incluídos nos custos dos procedimentos. 
- Quando as pericias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que uitrapasse R$600.00 deverá ser submetido às perícias inicial e final 

Código 
9501 0 

Procedimento 
Exodontia 

Perícia Inicial 

Sim 
Obs: 

Perícia Final 

Sim 

Valor(R$) 

71 ,O0 

95020 
95030 
95040 
95050 
95060 
95070 
95080 
95090 

. 95100 
951 10 
95120 

, 951 30 
95140 
95 150 
95160 
951 70 
951 80 
951 90 
95200 
95210 
95220 
95230 
95240 

Cart5ncialmês 

- Em exodontia de dente decíduo Para paciente acima de 13 ítreze) anos deverá ser a~licado o cód. 95010 com perícias inicial e 

Exodontia + Retalho 
Exodontia raiz residual 
Alveoloplastia (por segmento) 

ppppp - ~ 

Ulotomia 
Biopsia de cavidade bucal 
Sulcoplastia por arcada 
Cirurgia para torus palatino 
Cirurgia para torus unilateral 
Cirurgia para torus mandibular bilateral 
Apicetomia de incisivo ou canino 
Apicetomia de incisivo ou canino com obturaçao retrógrada 
Apicetomia de pré-molar 
Apicetomia de pré-molar com obturaçao retrógrada 
Apicetomia de molar 
Apicetomia de molar com obturaçao retrógrada 
Frenectomia labial superior 
Frenectomia lingual 
Correção de bridas musculares 
Remoçáo de dentes inclusos ou impactados 
Cirurgia de osteoma e odontoma 
Cirurgia de cisto de desenvolvimento 
Marzupialização de cisto 
Remoçao de corpo estranho no seio maxilar 

final. 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Não 

Não 

NSio 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

84,OO 

71 ,O0 

1 10,OO 

71 ,O0 

107,OO 

119,OO 

145,OO 

104,OO 

177,OO 

143,OO 

159,OO 

175,OO 

192,OO 

207,OO 

225,OO 

106,OO 

106,OO 

115,OO 

179,OO 

147,OO 

197,OO 

166,OO 

166,OO 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:21:51 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 18 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 95000-Cirurgia - Pacientes com necessidades especiais 
Observações do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer às perícias inicial e final munido de radiografias pré e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicações pós-cirúrgicas estão incluídos nos custos dos procedimentos. 

Código 
95260 
95270 
95280 
95290 
95300 
9531 0 
95320 
95330 
95340 
95350 
95360 
95370 
95380 
95390 
95400 
95410 
95420 
95430 
95440 
95450 
95460 

. 95470 
95480 
95490 
95500 

- Quando as perícias inicial elou final nao forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou nao. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às ~erícias inicial e final. 

Procedimento 
Tratamento cirúrgico de fistula buco-sinusal ou buco-nasal com retalho 
Excisão de glandula sublingual 
Excisão de glandula submandibular 
Excisão de glândula parótida 
Excisão de rãnula 
Excisão de tumor glandula salivar 
Retirada de cálculo salivar 
Plástica do canal de Stenon 
Excisão de Mucocele 
Palentolabioplastia bilateral 
Tratamento cirúrgico do lábio leporino 
Reconstituição parcial do lábio traumatizado 
ReconstituiçCio total de lábio traumatizado 
Redução cirúrgica de luxação de ATM 
Tratamento cirúrgico para anquilose de ATM (pllado) 
Tratamento cirúrgico para osteomielite dos ossos da face 
Excisão de sutura de lesão da boca com rotação de retalho 
Suturas simples de face 
Suturas múltiplas de face 
Incisão de drenagem de abscesso 
Maxilectomia com ou sem esvaziamento orbitário 
Osteotomia e Osteoplastia de mandíbula para Prognatismo 
Osteotomia e Osteoplastia de mandibula para Micrognatismo 
Osteotomia e Osteoplastia de mandíbula para Laterognostismo 
Osteotomia e Osteoplastia de maxila tipo Le Fort 1 

Perícia Inicial 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Nao 

Não 

Perícia Final 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Valor(R$) 

166,OO 

453,OO 

429,OO 

725,OO 

124,OO 

453,OO 

186,OO 

433,OO 

124,OO 

522,OO 

409,OO 

409,OO 

585,OO 

398,OO 

549,OO 

497,OO 

296,OO 

89,OO 

134,OO 

60,OO 

531 ,O0 

639,OO 

549,OO 

549,OO 

549,OO 

Carêncialmés 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:21:51 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 19 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 95000-Cirurgia - Pacientes com necessidades especiais 
Obsewaç6es do Grupo: 
- O paciente devera comparecer às perícias inicial e final munido de radiografias pré e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicações pós-cirúrgicas estão incluídos nos custos dos procedimentos. 

Código 
9551 0 
95520 
95530 
95540 
95550 
95560 
95570 
95580 
95590 
95600 
95610 
95620 
95630 
95640 
95650 
95660 
95670 
95680 
95690 
95700 
95710 
95720 
95730 
95740 
95750 

- Quando as pericias inicial elou final não forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou não. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 devera ser submetido às perícias inicial e final. 

Procedimento 
Osteotomia e Osteoplastia de maxila tipo Le Fort 2 
Osteotomia e Osteoplastia de maxila tipo Le Fort 3 
Reconstrução total de maxila ou mandíbula com enxerto ósseo ou prótese 
Reconstrução parcial de maxila ou mandíbula com enxerto ósseo ou prótese 
Reconstrução de sulco gengivo-labial 
Excisão em cunha de lábio e sutura 
Cirur~ia de hipertrofia do lábio 
Cirurgia para Microstomia 
Redução de fratura de ossos próprios do nariz 
Reduçao incruenta de fratura unilateral de mandíbula 
Redução cruenta de fratura unilateral de mandíbula 
Redução incruenta de fratura bilateral de mandíbula 
Redução cruenta de fratura bilateral de mandíbula 
Redução cruenta de fratura cominutiva de mandíbula 
Reduçao de fratura de condi10 mandibular 
Fraturas alvéolo-dentárias - redução cruenta 
Fraturas alv8olodentárias - redução incruenta 
Reimplante de dente por elemento 
Redução incruenta de fratura Le Fort 1 
Redução incruenta de fratura Le Fort 2 
Redução incruenta de fratura Le Fort 3 
Redução cruenta de fratura Le Fort 1 
Redução cruenta de fratura Le Fort 2 
Reduçso cruenta de fratura Le Fort 3 
Fraturas complexas do segmento fixo da face 

Carêncialmês Perícia Inicial 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

N%o 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Perícia Final 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Valor(R$) 

704,OO 

853,OO 

725,OO 

639,OO 

184,OO 

147,OO 

320,OO 

531 ,O0 

531 ,O0 

249,OO 

431 ,O0 

301 ,O0 

628,OO 

745,OO 

549,OO 

160,OO 

89,OO 

143,OO 

296,OO 

372,OO 

497,OO 

549,OO 

687,OO 

783,OO 

497,OO 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:21:52 
Programa de Assistência aos Servidores - PRÓ-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 20 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

: 95000-Cirurgia - Pacientes com necessidades especiais 
Observações do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer às perícias inicial e final munido de radiografias pré e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicaçóes pós-cirúrgicas esmo incluídos nos custos dos procedimentos. 
-Quando as pericias inicial elou final n3o forem obrigatórias, fica facultado ao paciente realizá-las ou nao. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600.00 dever& ser submetido às perícias inicial e final. 

Procedimento 1 Perícia Inicial 1 Perícia Final 1 Valor(R$) I Caréncialmés 

Fraturas complexas do segmento da face com fixação pericraniana 
Fratura do arco zigomático - redução cirúrgica sem fixação 
Fratura de osso zigomático - redução cirúrgica e fixação 
Osteoplastia zigomático-maxilar 
Retirada de fios intra ou trans-ósseos 
Retirada de bloqueio maxilo-mandibular 
Retirada de ancoragem e cerclagens 
Ulectomia 
Cirurgia de Cisto 
Planejamento pré-operatório 
Proservação pr6-cirúrqica 
Remoção de sutura intrabucal 
Colagem de dispositivo ortodôntico 
Exposição cirúrgica de dente retido 
Drenagem intra-oral de abscesso 
Remoção de dreno 
Tratamento de alveolite 
Tratamento de hemorragia 

1 ~emoçao cirúrgica de implante (por pino) 
Remoção cirúrgica de grade periostal 

, Curetaqem apical (na0 pode ser associada à apicetomia) 
~olocação de Barra de Erich (por arcada) 
Remoção de Barra de Erich (por arcada) 
Bloqueio maxilo-mandibular 
Preparo de enxerto ósseo autógeno 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

628,OO 

409,OO 

531 ,O0 

475,OO 

55,OO 

50,OO 

50,OO 

71 ,O0 

130,OO 

59,OO 

50,OO 

20,OO 

34,OO 

137,OO 

114,OO 

20,OO 

50,OO 

94,OO 

132,OO 

374,OO 

91 ,O0 

150,OO 

114,OO 

58,OO 

298,OO 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 30/11/2007 
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE Hora: 18:21:52 
Programa de Assistência aos Servidores - PRO-SER 
Tabela de Procedimentos Odontológicos Página: 21 de 21 
Especialidade: ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo: 95000-Cirurgia - Pacientes com necessidades especiais 
Observações do Grupo: 
- O paciente deverá comparecer às perícias inicial e final munido de radiografias pré e pós-tratamento. 
- Os tratamentos de complicaçóes pós-cirúrgicas esta0 incluídos nos custos dos procedimentos. 
- Quando as pericias inicial elou final nao forem obriaatbrias. fica facultado ao ~aciente realizá-las ou nao. 
- Qualquer tratamento que ultrapasse R$600,00 deverá ser submetido às perícias inicial e final. 

Código 
. 96020 
96030 
96040 

Procedimento 
Reconstruçáo de rebordo alveolar com enxerto 6sseo autóqeno por hemi-arco 
Cateterismo de qlândula salivar 
Remoçgo de hiperplasia de cavidade bucal 

Perícia Inicial 

Não 

Não 

Não 

Perícia Final 

Sim 
Sim 

Sim 

Valor(R$) 

298,OO 

179,OO 

242,OO 

Carêncialmês 


