
PROCEDIMENTOS GARANTIDOS – CENTRO ODONTOLÓGICO DE BRASÍLIA

(Conforme cláusula quinta do convênio firmado com o Coren-DF)

1. O profissional de enfermagem precisa apresentar certidão de nada consta à empresa 

conveniada para usufruir do desconto firmado em convênio.

2. Convênio vigente até 02 de maio de 2019.

URGÊNCIA / EMERGÊNCIA

Colagem de fragmentos dentários e imobilização dentária

Controle de hemorragia com ou sem aplicação de agente hemostático

Incisão e drenagem (intra ou extraoral) de abscesso ou hematoma

Recimentação de peça/trabalho protético

Reimplante de dente avulsionado com contenção

Sutura de ferida buco-maxilo-facial

Tratamento de abcesso periodontal

Tratamento de alveolite

Tratamento de odontalgia aguda

DIAGNÓSTICO

Consulta odontológica inicial

EXAMES

Radiografia interproximal (Bite-Wing)

Radiografia oclusal

Radiografia periapical

PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL

Aplicação de selante

Aplicação tópica de flúor

Atividade educativa em saúde bucal

Controle de biofilme dental (placa bacteriana)

Dessensibilização dentária

Profilaxia – polimento coronário – remineralização dentária

DENTÍSTICA

Adequação do meio bucal



Ajuste oclusal

Aplicação de cariostático

Faceta direta em resina fotopolimerizável

Núcleo de preenchimento

Remoção de fatores de retenção de biofilme dental (placa bacteriana)

Restauração em ionômero de vidro

Restauração em resina fotopolimerizável

Restauração temporária/ tratamento expectante

Tratamento restaurador atraumático

PERIODONTIA

Aumento de coroa clínica

Cirurgia periodontal a retalho

Cunha proximal

Gengivectomia / gengivoplastia

Raspagem subgengival e alisamento radicular / curetagem de bolsa periodontal

Raspagem supragengival e polimento coronário

ENDODONTIA

Capeamento pulpar direto – excluindo restauração final

Pulpotomia

Tratamento endodôntico em dente com rizogênese incompleta

Tratamento endodôntico em dentes decíduos

Tratamento endodôntico em dentes permanentes

Retratamento endodôntico em dentes permanentes

CIRURGIA

Alveoloplastia

Amputação radicular

Aprofundamento/aumento de vestíbulo

Biópsias

Bridectomia / bridotomia

Cirurgia para Tórus / exostose

Exérese de pequenos cistos de mandíbula/maxila

Exérese ou excisão de mucocele, rânula ou cálculo salivar – exodontia a retalho

Exodontia de raiz residual

Exodontia simples de decíduo

Exodontia simples de permanente



Frenotomia / frenectomia labial

Frenotomia / frenectomia lingual

Odontossecção

Remoção de dentes retidos (inclusos, semi-inclusos ou impactados)

Tratamento cirúrgico de tumores benignos e hiperplasias de tecidos

Ulectomia / ulotomia

Bichectomia

Implantes ósseointegrados

PRÓTESE

Coroa unitária provisória com ou sem pino/ provisório para preparo de RMF

Reabilitação com coroa de acetato, aço ou policarbonato

Reabilitação com coroa total de cerômero unitária

Reabilitação com coroa total metálica unitária

Reabilitação com núcleo metálico fundido / núcleo pré-fabricado

Reabilitação com restauração metálica fundida (RMF) unitária

Fragmentos cerâmicos (facetas)

Reabilitação estética

ORTODONTIA/ ORTOPEDIA FACIAL

Tratamento com aparelho fixo e removível com fins de melhorar a estética e função

BOTOX/ PREENCHIMENTO

Tratamento estético e funcional (bruxismo) com toxina botulínica e ácido hialurônico


