
Tabela de Normas Técnicas e Honorários Odontológicos em Urgência em ODONTOPEDIATRIA do TRTer Saúde

Tabela destinada exclusivamente ao atendimento de beneficiários dependentes de 0 a 12 anos.

Código  Descrição do Procedimento Observações Auditoria 
Final

Exame de 
Imagem

Relatório 
e/ou 

fotografia                
Valor

712
Consulta de urgência        
(sábado, domingo, feriado e 
atendimento noturno - 22:00 às 
6:00).

Considera-se consulta de urgência aquela destinada ao atendimento que não pode ser adiado ou dividido, na qual são 
adotadas medidas rápidas e imediatas para os casos de: odontalgias, traumatismos, hemorragias, abscessos, 
alveolites, fraturas dentárias.

Sim
Inicial (se 
urgência 

endodôntica)

Sim (com 
horário do 

atendimento)     
R$ 100,00

713 Consulta de urgência Sim
Inicial (se 
urgência 

endodôntica)
Sim R$ 80,00

210 Radiografia Periapical As películas radiográficas e as  imagens  enviadas por meio eletrônico para auditoria devem ser identificadas com o 
nome do paciente, nome do cirurgião-dentista e data de realização. As imagens devem ter boa nitidez, foco e contraste 
adequados, permitindo boa visualização para o diagnóstico. Todas as radiografias solicitadas devem ser apresentadas 
na auditoria final.

Sim  Sim Não R$ 14,00

220 Radiografia Bite-Wing 
(interproximal) - 1 tomada Sim Sim Não R$ 14,00

730 Restauração com ionômero de 
vidro Sim Não Sim R$ 80,00)

731
Restauração em resina 
fotopolimerizável classe I, III, IV, 
V

Autorizado somente se demonstrado claramente, em relatório com dados clínicos, o caráter emergencial do 
procedimento. Sim Inicial     

(classe I) Sim R$ 100,00)

765 Pulpotomia/pulpectomia A pulpectomia será autorizada em situações de urgência e somente quando realizada por  profissional que não seja o 
responsável pelo tratamento endodôntico definitivo. Está incluída a restauração temporária. Sim Inicial Sim R$ 95,00)

780 Exodontia de dente decíduo Sim Não Sim R$ 78,00)

785 Imobilização dentária Necessário o envio de relatório com dados clínicos e radiográficos que justifiquem o procedimento. Sim Inicial Sim R$ 150,00)

795 Reimplante de dente 
permanente (por elemento) Está incluída a imobilização. Sim Sim Sim R$ 240,00)


