
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Programa social cuja função é oferecer informação e assistência em saúde bucal para o trabalhador.  

JUSTIFICATIVA: O acesso ao serviço de saúde bucal na rede privada ainda é considerado complexo para um que possuem 

renda mensal na faixa de pouco mais de um salário mínimo. Os valores dos planos praticados no mercado inviabilizam 

deste trabalhador, que não podem comprometer a sua renda, para o pagamento deste benefício muitas vezes, o pronto 

atendimento em consultas e exames levando o trabalhador a ter que se submeter a prazos para atendimento 

incompatíveis com as suas urgentes necessidades.  

EMPREGADOS BENEFICIADOS: Categoria representada pelo SINDCLIN, que trabalham em Consultórios Médicos, Clínicas 

Médicas, Centros de Diagnósticos Médicos e Empresas locatárias de mão de obra na área de saúde.  

BENEFICIÁRIOS: Homens e mulheres da categoria acima identificada.  



 
 
 

TABELA PRÓPRIA DE VALORIZAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – SINDICLIN / RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA 

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

PREVENÇÃO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCAL 
REGIÃO 

UTILIZAÇÃO E ENVIO 
DE IMAGEM CLÍNICA 

CONDIÇÕES TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES PERIODICIDADE 

 
   2.1 

 
Aplicação tópica de flúor 

 
ASAI 

 Aplicação tópica de flúor é indicada para dentes 
recém erupcionados na dentição permanente até 

erupção dos segundos molares.  

 
6 meses 

2.2 Controle de biofilme (Placa 
bacteriana) 

ASAI  Restrito às especialidades de periodontia e 
odontopediatria 

6 meses 

2.3 Profilaxia: polimento 
coronário 

ASAI   6 meses 

 

URGÊNCIA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCAL 
REGIÃO 

UTILIZAÇÃO E ENVIO 
DE IMAGEM CLÍNICA 

CONDIÇÕES TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES PERIODICIDADE 

 
3.1 

 

 
Consulta Odontológica de 

Urgência 

 
Hemiarco 

Imagem (Rx inicial 
e/ou final ou 

foto) 

 Para restaurações 
estéticas 12 meses 

CÓDIGO 
 

DESCRIÇÃO LOCAL 
REGIÃO 

UTILIZAÇÃO E ENVIO 
DE IMAGEM CLÍNICA 

CONDIÇÕES TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES PERIODICIDADE 

 
    1.1 

 
Consulta Odontológica 

 
ASAI 

 A consulta será paga a cada trimestre desde que não 
ocorram tratamentos com o mesmo 
profissional/Clínica neste período.   

 
3 meses 

    1.2 Controle pós – operatório 
em odontologia 

ASAI  Evento restrito a especialistas em cirurgia. 3 meses 



 
 
 

ODONTOPEDIATRIA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCAL 
REGIÃO 

UTILIZAÇÃO E ENVIO 
DE IMAGEM CLÍNICA 

CONDIÇÕES TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES PERIODICIDADE 

4.1 Aplicação de cariostático Dente  Idade máxima 7 anos (84 meses) 6 meses 

 
4.2 

 
Aplicação de selante – 

técnica invasiva 

 
Dente 

 A terapia com selantes é indicada para dentes recém 
erupcionados na dentição permanente até erupção 

dos segundos molares 

 
12 meses 

 
4.3 

 
Aplicação de selante de 

fóssulas e fissuras 

 
Dente 

 A terapia com selantes é indicada para dentes recém 
erupcionados na dentição permanente até erupção 

dos segundos molares 
 

  
 
 12 meses 

 
4.4 

 
Aplicação tópica de verniz 

fluoretado 

 
ASAI 

  
Pago para mancha branca ativa, por no máximo três 

sessões, independente do número de dentes 
envolvidos, desde que realizadas em datas distintas. 

 

 
6  meses 

 
 

4.5 

 
 

Exodontia simples de 
decíduo 

 
 
 

Dente 

 Nos casos de extração precoce de molares decíduos 
em crianças menores de 7 anos (84 meses) sugerimos 
realizar Rx prévio a fim de avaliar a correta indicação, 

presença de agenesia e análise do estágio de 
formação do germe dental. Para os dentes 

supranumerários utilizar os números 59, 69, 79, 89. 

 
 
 

Evento único 

4.6 Pulpotomia de dente 
decíduo 

  
 Dente 

 
Rx Diagnóstico 

Correta indicação; é necessário o envio da radiografia 
diagnóstico independente da idade do paciente 

 
Evento único 

4.7 Restauração atraumática 
em dente decíduo 

Dente   6 meses 

4.8 Restauração atraumática 
em dente permanente 

Dente   6 meses 

 
 

4.9 

 
 

Tratamento endodôntico 
em dente decíduo 

 
 

Dente 

 
 

Rx (Inicial e final) 

Correta indicação. Remoção completa da polpa 
coronária, radicular e do teto em sua totalidade com 

preenchimento adequado de material dentro da 
câmara pulpar e condutos radiculares. É necessário o 

envio das radiografias independente da idade do 
beneficiário 

  
 
 24 meses 



 
 
 

DENTÍSTICA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCAL 
REGIÃO 

UTILIZAÇÃO E ENVIO 
DE IMAGEM CLÍNICA 

CONDIÇÕES TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES   PERIODICIDADE 

5.1 Ajuste oclusal por 
desgaste seletivo 

AS ou AI  Exclusivo para a especialidade de periodontia, prótese 
e em reabilitações extensas 

12 meses 

5.2 Capeamento pulpar 
direto 

Dente  Correta indicação, pago quando realizado no mínimo 
30 dias antes da restauração definitiva que deve estar 

na mesma GTO deste procedimento 

Evento único 

5.3 Restauração de 
amálgama – 1 face 

Dente  Inclui remoção da restauração anterior (se 
houver), forramento e polimento 

24 meses 

5.4 Restauração de 
amálgama – 2 faces 

Dente  Inclui remoção da restauração anterior (se 
houver), forramento e polimento 

 

24 meses 

5.5 Restauração de 
amálgama – 3 faces 

Dente  Inclui remoção da restauração anterior (se 
houver), forramento e polimento 

24 meses 

5.6 Restauração de 
amálgama – 4 faces 

Dente  Inclui remoção da restauração anterior (se 
houver), forramento e polimento 

24 meses 

5.7 Restauração em resina 
fotopolimerizável – 1 face 

Dente  Inclui remoção da restauração anterior (se 
houver), forramento e polimento 

24 meses 

 
5.8 

 
Restauração em resina 
fotopolimerizável – 2 

faces 
 

 
Dente 

  
Inclui remoção da restauração anterior (se 
houver), forramento e polimento 

 
24 meses 

5.9 Restauração em resina 
fotopolimerizável – 3 

faces 

 
Dente 

  
Inclui remoção da restauração anterior (se 
houver), forramento e polimento 

 
24 meses 

5.10 Restauração em resina 
fotopolimerizável – 4 

faces 

 
Dente 

  
Inclui remoção da restauração anterior (se 
houver), forramento e polimento 

 
24 meses 

 



 
 
 

ENDODONTIA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCAL 
REGIÃO 

UTILIZAÇÃO E ENVIO 
DE IMAGEM CLÍNICA 

CONDIÇÕES TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES   PERIODICIDADE 

6.1 Curativo de demora em 
endodontia 

  
 Dente 

 Em casos de necessidades de troca de medicação 
intracanal em lesões refratárias extensas. 

 
Evento único 

6.2 Remoção de núcleo 
intrarradicular 

Dente Rx (inicial e final) Consiste na remoção do núcleo da cavidade 
intrarradicular, com finalidade endodôntica ou 

protética 

Evento único 

 
6.3 

 
Retratamento 

endodôntico birradicular 
 
 
 

 
Dente 

 
Rx (inicial e final) 

 
Correta indicação e tratamento adequado dentro dos 

princípios básicos odontológicos. Inclui a 
desobturação, instrumentação e obturação de todos 

os condutos. 
 

 
36 meses 

 
6.4 

Retratamento 
endodôntico 

multirradicular 

 
Dente 

 
Rx (inicial e final) 

Correta indicação e tratamento adequado dentro dos 
princípios básicos odontológicos. Inclui a 

desobturação, instrumentação e obturação de todos 
os condutos. 

 
36 meses 

 
6.5 

 
Retratamento 
endodôntico unirradicular 

 
 

 
Dente 

 
Rx (inicial e final) 

 
Correta indicação e tratamento adequado dentro dos 

princípios básicos odontológicos. Inclui a 
desobturação, instrumentação e obturação de todos 

os condutos. 
 

 
36 meses 

6.6 Tratamento endodôntico 
birradicular 

Dente Rx (inicial e final) Correta indicação e tratamento adequado dentro dos 
princípios básicos odontológicos 

Evento único 

6.7 Tratamento endodôntico 
multirradicular 

Dente Rx (inicial e final) Correta indicação e tratamento adequado dentro dos 
princípios básicos odontológicos 

Evento único 

6.8 Tratamento endodôntico 
unirradicular 

Dente Rx (inicial e final) Correta indicação e tratamento adequado dentro dos 
princípios básicos odontológicos 

Evento único 

 



 
 
 

PERIODONTIA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCAL 
REGIÃO 

UTILIZAÇÃO E ENVIO 
DE IMAGEM CLÍNICA 

CONDIÇÕES TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES   PERIODICIDADE 

7.1 Aumento de coroa clínica Dente  Consiste em remover tecido ósseo para recuperar o 
espaço biológico 

12 meses 

 
7.2 

 
Gengivectomia 

 
Dente 

 Usar esse código até 3 dentes.   
6 meses 

 
       7.3 

 
Imobilização dentária em 

dentes permanentes 

 
Dente 

 Correta indicação para imobilização (trauma e perda 
óssea); fixação em pelo menos dois dentes com 

suporte ósseo de cada lado da região tratada (no 
mínimo 3 dentes). Procedimento pago por arcada 

independente do número de dentes envolvidos 

 
12 meses 

7.4 Raspagem supra-gengival     

 

 

 

RADIOLOGIA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCAL REGIÃO UTILIZAÇÃO E 
ENVIO DE IMAGEM 

CLÍNICA 

CONDIÇÕES TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES   PERIODICIDADE 

8.1 Radiografia interproximal 
– bite - wing 

ASAI    

8.2 Radiografia oclusal AS ou AI    
8.3 Radiografia periapical ASAI    

  

 



 
 
 

CIRURGIA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCAL REGIÃO UTILIZAÇÃO E 
ENVIO DE IMAGEM 

CLÍNICA 

CONDIÇÕES TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES   PERIODICIDADE 

9.1 Alveoloplastia Hemiarco  Em casos de exodontias múltiplas de dentes 
contíguos, onde houve necessidade de regularização 

do rebordo ósseo após exodontia 

 
Evento único 

9.2 Apicetomiabirradicular 
sem obturação 

retrógrada 

 
Dente 

Rx Inicial Correta indicação. Esgotar todas as possibilidades de 
tratamento via conduto. 

 
Evento único 

9.3 Apicetomiamultirradicula
r sem obturação 

retrógrada 

 
Dente 

Rx Inicial Correta indicação. Esgotar todas as possibilidades de 
tratamento via conduto. 

  
 Evento único 

 

9.4 Apicetomiaunirradicular 
sem obturação 

retrógrada 

 
Dente 

Rx Inicial  Correta indicação. Esgotar todas as possibilidades de 
tratamento via conduto. 

 
Evento único 

9.5 Exérese ou excisão de 
mucocele 

ASAI   Evento único 

9.6 Exérese ou excisão de 
rânula 

AI   Evento único 

9.7 Exodontia a retalho Dente Rx inicial  A imagem deve apresentar a correta indicação para 
realização de exodontia a retalho 

Evento único 

9.8 Exodontia de raiz residual Dente Rx inicial Correta indicação de exodontia em dentes que já não 
possuem coroa clínica 

Evento único 

9.9 Exodontia simples de 
permanente 

Dente  Correta indicação de exodontia Evento único 

9.10 Redução cruenta de 
fratura alvéolo dentária 

Hemiarco Rx inicial Consiste em reduzir o alvéolo por meio de técnica 
cirúrgica com exposição dos fragmentos ósseos 

fraturados, com contenção por meio rígido (cirurgia 
aberta) 

 
Evento único 

9.11 Redução incruenta de 
fratura alvéolo dentária 

Hemiarco Rx inicial Consiste em reduzir o alvéolo por meio de manobra 
bidigital, sem exposição dos fragmentos ósseos 

fraturados (cirurgia fechada) 

 
Evento único 



 
 
 

9.12 Remoção de dentes 
inclusos/impactados 

Dente Rx inicial Correta indicação de exodontia em dentes cuja 
porção coronária esteja inclusa/impactada. 

Evento único 

9.13 Remoção de dentes semi-
inclusos/impactados 

Dente Rx inicial Correta indicação de exodontia em dentes cuja 
porção coronária esteja parcialmente inclusa 

Evento único 

9.14 Ulectomia Dente  Dentes em fase de erupção com hipertrofia 
mucogengival 

Evento único 

9.15 Ulotomia Dente  Dentes em fase de erupção com fibrose gengival. 
Consiste em realizar incisão do capuz mucoso para 

que o dente permanente possa erupcionar 

Evento único 

 

 

___________________________ 

Verivaldo Júnior  

Perito Responsável – CRO PE 9457 

Contatos: (81) 99906123 / veri_junior@hotmail.com 


