
MANUAL INSTRUTIVO

REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS
ODONTOLÓGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS
SIGTAP/MS - 03/2021

VERSÃO 03 - SMS FLORIANÓPOLIS



SUMÁRIO

Grupo: 01 - Ações de promoção e prevenção em saúde 3
Subgrupo: 01 - Ações coletivas/individuais em saúde 3

Forma de organização: 01 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE 3
Forma de organização: 02 - SAÚDE BUCAL 3
Forma de Organização: 03 - VISITA DOMICILIAR 5
Forma de Organização: 05 - Práticas integrativas e complementares 5

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica 7
Subgrupo: 14 - Diagnóstico por teste rápido 7

Forma de Organização: 01 - Testes realizado fora da estrutura de laboratório 7

Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos 9
Subgrupo: 01 - Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos 9

Forma de Organização: 01 - Consultas Médicas/Outros profissionais de nível superior 9
Forma de Organização: 04 - Outros atendimentos realizados por profissionais de nível
superior 11
Forma de Organização: 05 - ATENÇÃO DOMICILIAR 12
Forma de Organização: 06 - CONSULTAS/ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (EM GERAL) 13
Forma de Organização: 08 - Atendimento/Acompanhamento Psicossocial 13
Forma de Organização: 10 - ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM (EM GERAL) 14

Subgrupo: 07 - Tratamentos Odontológicos 14
Forma de Organização: 01 - DENTÍSTICA 14
Forma de Organização: 02 - ENDODONTIA 16
Forma de Organização: 03 - PERIODONTIA CLÍNICA 16
Forma de Organização: 04 - MOLDAGEM/MANUTENÇÃO 18

Subgrupo: 09 - Terapias especializadas 19
Forma de Organização: 05 - Práticas integrativas e complementares 19

Grupo: 04 - Procedimentos Cirúrgicos 20
Subgrupo: 01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 20

Forma de Organização: 01 - Pequenas cirurgias 20
Subgrupo: 14 - Bucomaxilofacial 20

Forma de Organização: 02 - Cirurgia Oral 20

Registro da vigilância em Saúde Bucal 22

Registro do tipo de consulta 23

Registro de atendimento odontológico na atenção básica 24

Créditos 25

2



GRUPO: 01 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE
Grupo: 01 - Ações de promoção e prevenção em saúde
Subgrupo: 01 - Ações coletivas/individuais em saúde
Forma de organização: 01 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Procedimento ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Código 01.01.01.001-0
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste nas atividades educativas, em grupo, sobre ações de promoção e
prevenção à saúde, desenvolvidas na unidade ou na comunidade. Recomenda-se
o mínimo de 10 (dez) participantes,com duração mínima de 30 (trinta)
minutos.deve-se registrar o número de atividades realizadas por mês

Subgrupo: 01 - Ações coletivas/individuais em saúde
Forma de organização: 02 - SAÚDE BUCAL

Procedimento AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL
Código 01.01.02.001-5
Descrição
SIGTAP/MS

Aplicação tópica de flúor em gel com concentração de 1,23%, realizada
sistematicamente por grupos populacionais sob orientação e supervisão de um
ou mais profissionais de saúde, utilizando-se escova dental, moldeira,
pincelamento ou outras formas de aplicação. Ação registrada por pessoa por mês.

Procedimento AÇÃO COLETIVA DE BOCHECHO FLUORADO
Código 01.01.02.002-3
Descrição
SIGTAP/MS

Bochecho de solução fluoretada, realizado sistematicamente por grupos
populacionais sob orientação e supervisão de um ou mais profissionais de saúde,
podendo ter periodicidade semanal, caso a solução de fluoreto de sódio tenha a
concentração de 0,2%, ou diariamente, caso a concentração seja de 0,05%. Ação
registrada por usuário participante por mês, independente da frequência com
que é realizada (diária ou semanal) ou da frequência com que o usuário
participou da ação.

Procedimento AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA
Código 01.01.02.003-1
Descrição
SIGTAP/MS

Escovação dental com ou sem evidenciação de placas bacterianas. Realizada com
grupos populacionais sob orientação e supervisão de um ou mais profissionais
de saúde. Ação registrada por usuário participante da ação.

Instruções
SMS/PMF

Ação registrada por usuário participante por mês, independente da frequência
com que é realizada (diária, semanal, quinzenal ou mensal) ou da frequência com
que o usuário participou da ação. A supervisão da ação pode ser direta ou
indireta. Pode ser registrado pelo Cirurgião-Dentista (CD) ou pessoal auxiliar da
odontologia e por agente comunitário de saúde.
Instrutivo do indicador - MS

Procedimento AÇÃO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALIDADE EPIDEMIOLÓGICA
Código 01.01.02.004-0
Descrição
SIGTAP/MS

Compreende a avaliação de estruturas da cavidade bucal, com finalidade de
diagnóstico segundo critérios epidemiológicos, em estudos de prevalência,
incidência e outros, com o objetivo de elaborar perfil epidemiológico e/ou avaliar
o impacto das atividades desenvolvidas, subsidiando o planejamento.

Instruções
SMS/PMF

Ação registrada por usuário participante da ação coletiva. Por se tratar de exame
epidemiológico e não exame clínico convencional não deve ser registrado como
Primeira Consulta Odontológica Programática.
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GRUPO: 01 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE

Procedimento APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE)
Código 01.01.02.005-8
Descrição
SIGTAP/MS

Atividade com finalidade terapêutica e controle de um ou mais dentes com lesões
de cárie.

Procedimento APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE)
Código 01.01.02.006-6
Descrição
SIGTAP/MS

Aplicação de material selador por dente em pontos, sulcos e fissuras, realizada
com finalidade preventiva das lesões de cárie.

Procedimento APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)
Código 01.01.02.007-4
Descrição
SIGTAP/MS

Aplicação tópica de flúor na forma de gel com concentração de 1,23% ou na forma
de verniz, podendo usar pincéis, escova dental, moldeira e outras formas de
aplicações, com a finalidade de prevenir e/ou remineralizar os dentes com ou
sem lesões. O número de sessões deve ser definido segundo padrões
técnico-científicos de abordagem do caso e do acompanhamento do profissional
aos programas locais.

Procedimento EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA
Código 01.01.02.008-2
Descrição
SIGTAP/MS

Utilização de substâncias corantes com a finalidade de evidenciar a placa
bacteriana.

Procedimento SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA
Código 01.01.02.009-0
Descrição
SIGTAP/MS

Fechamento de cavidade com ou sem preparo cavitário para fins de restauração,
com o objetivo de redução da septicemia bucal ou de terapia expectante como
etapa intermediária até que a restauração definitiva seja executada. Inclui-se
nesta denominação os procedimentos conhecidos como adequação do meio
bucal, controle da infecção intrabucal, controle epidemiológico da cárie e a
restauração provisória, dentre outras.

Instruções
SMS/PMF

Além dos procedimentos listados acima, também deve-se utilizar o código de
Selamento Provisório de Cavidade Dentária ao registrar o código de Acesso à
Polpa Dentária e Medicação (por dente) 03.07.02.001-0 e o código de Curativo de
Demora c/ ou s/ Preparo Biomecânico (03.07.02.002-9)

Procedimento ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL
Código 01.01.02.010-4
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste em atividades de orientação de higiene bucal voltadas à promoção do
autocuidado e melhoria da condição bucal.

Procedimento AÇÃO COLETIVA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL
Código 01.01.02.011-2
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste em atividades coletivas com a finalidade de elucidar a população sobre
os principais sintomas, causas e outros fatores ligados ao câncer de boca para
grupos populacionais, promovendo saúde e prevenindo essa neoplasia. Grupos
entre 5 e 20 pessoas.
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GRUPO: 01 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE

Procedimento ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
Código 01.01.02.012-0
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste em orientação profissional acerca dos cuidados com a desinfecção e a
higienização dos diferentes tipos de prótese, promovendo a manutenção da
estrutura da prótese, assim como evitando que os usuários desenvolvam agravos
relacionados à microrganismos que ancoram na superfície das próteses ou
interface desta com os dentes remanescentes.

Subgrupo: 01 - Ações coletivas/individuais em saúde
Forma de Organização: 03 - VISITA DOMICILIAR

Procedimento VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
Código 01.01.03.002-9
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na avaliação pela equipe de atenção domiciliar com objetivo de verificar
a condição do paciente. Considerando avaliação clínica, do domicílio, do cuidador
e outras.

Instruções
SMS/PMF

Este código deverá ser utilizado somente para registro de visitas domiciliares.
Consultas/atendimentos domiciliares deverão ser registrados com o código
“Consulta Atendimento Domiciliar” (03.01.01.013-7).

Subgrupo: 01 - Ações coletivas/individuais em saúde
Forma de Organização: 05 - Práticas integrativas e complementares

Procedimento PRÁTICAS CORPORAIS EM MEDICINA TRADICIONAL CHINESA
Código 01.01.05.001-1
Descrição
SIGTAP/MS

Atividades coletivas que envolvem movimento ou manipulação corporal, atitude
mental e respiração com o intuito de equilibrar o qi segundo os princípios da
medicina tradicional chinesa (mtc) como do-in,lian gong,meditação,qi
gong,shiatsu, tai chi chuan, tui-na

Procedimento TERAPIA COMUNITÁRIA
Código 01.01.05.002-0
Descrição
SIGTAP/MS

Prática terapêutica coletiva que envolve os membros da comunidade numa
atividade de construção de redes sociais solidárias para a promoção da vida e
mobilização dos recursos e competências dos indivíduos, famílias e
comunidades.

Procedimento YOGA
Código 01.01.05.004-6
Descrição
SIGTAP/MS

Prática corporal mental, individual ou coletiva de origem oriental utilizada como
técnica para controlar corpo e mente, associada à meditação e que apresenta
técnicas específicas, como hatha-yoga, laya-yoga,que se referem a tradições
especializadas.
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GRUPO: 01 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE

Procedimento OFICINA DE MASSAGEM/ AUTO-MASSAGEM
Código 01.01.05.005-4 
Descrição
SIGTAP/MS

Prática terapêutica que envolve um conjunto de manipulações sistemáticas em
tecidos corporais moles, a partir da pele, com o objetivo de estimular os sistemas
imune, circulatório, nervoso, muscular e, nas práticas de origem oriental, também
o energético, adotada por várias racionalidades em saúde, como a naturopatia, o
ayurveda, a medicina tradicional chinesa, entre outras. A automassagem é uma
técnica terapêutica que, mediante a manipulação dos tecidos corporais pelo
próprio indivíduo, com suas mãos, favorece o sistema nervoso e muscular, a
circulação geral, bem como o equilíbrio mental, sendo utilizada em caráter
complementar a outras terapias e despertando o indivíduo para a percepção
corporal e o autocuidado.

Procedimento SESSÃO DE ARTETERAPIA
Código 01.01.05.006-2
Descrição
SIGTAP/MS

Prática expressiva artística, visual, individual ou coletiva, que atua como
elemento terapêutico na análise do consciente e do inconsciente, favorecendo a
saúde física e mental do indivíduo.

Procedimento SESSÃO DE MEDITAÇÃO
Código 01.01.05.007-0
Descrição
SIGTAP/MS

Prática mental, individual ou coletiva, que consiste em treinar a focalização da
atenção de modo não analítico ou discriminativo, a diminuição do pensamento
repetitivo e a reorientação cognitiva, promovendo alterações favoráveis no humor
e melhora no desempenho cognitivo, além de proporcionar maior integração
entre mente, corpo e mundo exterior.

Procedimento SESSÃO DE MUSICOTERAPIA
Código 01.01.05.008-9
Descrição
SIGTAP/MS

Prática expressiva individual ou coletiva que utiliza basicamente a música e/ou
seus elementos no seu mais amplo sentido - som, ritmo, melodia e harmonia -,
facilitando e promovendo a comunicação, a relação, a aprendizagem, a
mobilização, a expressão, e outros objetivos terapêuticos relevantes, com intuito
de favorecer o alcance das necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e
cognitivas do indivíduo.
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GRUPO: 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Subgrupo: 14 - Diagnóstico por teste rápido
Forma de Organização: 01 - Testes realizado fora da estrutura de laboratório

Procedimento TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV EM GESTANTE
Código 02.14.01.004-0
Descrição
SIGTAP/MS

Sem descrição na tabela.

Instruções
SMS/PMF

Profissional para realizar este teste deve ter recebido capacitação pela SMS/PMF.

Procedimento TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV
Código 02.14.01.010-4
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste em teste para detecção de infecção do antígeno de superfície do HBV
(HBsAG), cuja realização não necessita de estrutura laboratorial. Dado a
necessidade do monitoramento da testagem para hepatite B durante a gravidez
torna-se necessário realizar o registro de gestante por meio do BPA-I e preencher
o campo o campo CID com o código Z32.1 (gravidez confirmada).

Instruções
SMS/PMF

Profissional para realizar este teste deve ter recebido capacitação pela SMS/PMF.

Procedimento TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV
Código 02.14.01.005-8
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste em teste cuja realização não necessita de estrutura laboratorial. Sua
utilização é direcionada para profissionais da área de saúde com exposição
ocupacional ao HIV e população de difícil acesso.

Instruções
SMS/PMF

Profissional para realizar este teste deve ter recebido capacitação pela SMS/PMF.

Procedimento TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS
Código 02.14.01.007-4
Descrição
SIGTAP/MS

Teste rápido para detecção de anticorpo para antígeno Treponema Palllidum por
imunocromatografia.

Instruções
SMS/PMF

Profissional para realizar este teste deve ter recebido capacitação pela SMS/PMF.

Procedimento TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE
Código 02.14.01.008-2
Descrição
SIGTAP/MS

Teste rápido para detecção de anticorpo para antígeno Treponema Pallidum por
Imunocromatografia em gestantes e seus parceiros.

Instruções
SMS/PMF

Profissional para realizar este teste deve ter recebido capacitação pela SMS/PMF.

Procedimento TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C
Código 02.14.01.009-0
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste em teste rápido para detecção de hepatite c cuja realização não
necessita de estrutura laboratorial para sua utilização

Instruções
SMS/PMF

Profissional para realizar este teste deve ter recebido capacitação pela SMS/PMF.
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GRUPO: 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

Procedimento TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2
Código 02.14.01.016-3
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste de testes sorológicos desenvolvidos para detecção de anticorpos igg e
igm ou detecção de antígenos específicos do sars-cov-2, cuja realização não
necessita de estrutura laboratorial. 

Instruções
SMS/PMF

Profissional para realizar este teste deve ter recebido capacitação pela SMS/PMF.
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GRUPO: 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos
Subgrupo: 01 - Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos
Forma de Organização: 01 - Consultas Médicas/Outros profissionais de nível superior

Procedimento CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO
MÉDICO)

Código 03.01.01.003-0
Descrição
SIGTAP/MS

Os profissionais Cirurgiões-Dentistas vão utilizar este procedimento para registrar
as consultas odontológicas intermediárias, de retorno, tratamento terminado.

Instruções
SMS/PMF

Este código deverá ser sempre utilizado quando for realizada uma consulta
odontológica pelo profissional.

Este procedimento não deverá ser registrado quando for realizada uma Primeira
Consulta Odontológica Programática ou consulta de Atendimento de Urgência na
Atenção Básica (quadro agudo).

Os procedimentos realizados durante a consulta deverão também ser registrados.
Incluem-se ainda, neste código, os casos de atendimentos odontológicos
realizados sem agendamento prévio cujo quadro clínico não se enquadra como
urgência odontológica (quadros crônicos), e os atendimentos sem agendamento
prévio que necessitem de acolhimento para informações e esclarecimento de
dúvidas.

Procedimento CONSULTA PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA DO FUMANTE
Código 03.01.01.009-9
Descrição
SIGTAP/MS

Atendimento individual para avaliação inicial de pacientes elegíveis para o
programa do tratamento de dependência do tabaco.

Procedimento CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR
Código 03.01.01.013-7
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na consulta/atendimento domiciliar realizada por profissional de nível
superior a paciente em atenção domiciliar.

Instruções
SMS/PMF

Este código somente deverá ser utilizado quando o profissional realizar
consulta/atendimento no domicílio.
Visitas domiciliares, sem consulta/atendimento domiciliar, utilizar o código Visita
Domiciliar/Institucional por Profissional de Nível Superior (01.01.03.002-9).
Também deverão ser registrados os códigos dos procedimentos realizados
durante a consulta/atendimento domiciliar.
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GRUPO: 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

Procedimento PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA
Código 03.01.01.015-3
Descrição
SIGTAP/MS

Avaliação das condições gerais de saúde e realização de exame clínico
odontológico com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de
um plano preventivo-terapêutico. Implica registro das informações em
prontuário. Recomenda-se 01 (uma) consulta/ano por pessoa.

Instruções
SMS/PMF

O código de Primeira Consulta Odontológica Programática independe do tipo de
acesso. Pode ser utilizado através do acesso de agendamento/demanda
programada ou acolhimento/demanda espontânea. O que vai
orientar/determinar o seu uso é a conduta do profissional durante a consulta. Se
o profissional na consulta de demanda espontânea/acolhimento escuta a queixa,
realiza o procedimento, preenche o odontograma, orienta o paciente sobre as
demais demandas, realiza plano terapêutico, agenda retorno ou orienta para que
o paciente agende/retorne ao atendimento odontológico, pode ser registrado
como Primeira Consulta Odontológica Programática.

Porém, se na consulta de demanda espontânea/acolhimento o profissional
atende apenas a queixa do paciente, sem realizar o plano terapêutico, o registro
deverá ocorrer pelo procedimento realizado e também o registro de Consulta de
Profissionais de Nível Superior na Atenção Básica (exceto médico) (03.01.01.003-0).
Neste caso não registrar Primeira Consulta Odontológica Programática.

Paciente que procura atendimento sem agendamento prévio/demanda
espontânea acometido com quadro agudo, registrar como Atendimento de
Urgência na Atenção Básica (03.01.06.003-7) e não Primeira Consulta Odontológica
Programática.

Caso o profissional realize a consulta/procedimento para alívio do quadro agudo
e, além disso elaborar plano terapêutico e orientar ou agendar retorno poderá
registrar como Primeira Consulta Odontológica Programática.

Centros de Saúde que trabalham com agendamento em grupo e que realizam
exame clínico individual com finalidade de elaborar plano terapêutico devem
registrar este atendimento como “Primeira Consulta Odontológica Programática”
para cada participante da atividade.

O código de Primeira Consulta Odontológica Programática - 03.01.01.01503 - não
deve ser registrado nas consultas efetuadas nas unidades de pronto
atendimento.
O prazo para novo registro em prontuário de Primeira Consulta Odontológica
Programática é de 12 (doze) meses após a conclusão do plano preventivo
terapêutico ou 6 (seis) meses da última consulta quando houver abandono do
tratamento pelo paciente.
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GRUPO: 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

Procedimento TELECONSULTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Código 03.01.01.025-0
Descrição
SIGTAP/MS

Atendimento à distância, suporte assistencial, consultas, monitoramento e
diagnóstico, clínico ambulatoriais, realizados por meio de tecnologia da
informação e comunicação

Instruções
SMS/PMF

Esta modalidade de atendimento na atenção primária está regulamentada pela
Resolução CFO 226/2020 e permite, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a
realização da Odontologia à distância, mediado por tecnologia, enquanto durar o
estado de calamidade pública decretado pelo Governo Federal durante a
pandemia de Covid-19.

Esta modalidade de atendimento não substitui o atendimento presencial das
necessidades e demandas odontológicas. Deve ser utilizado como forma a
facilitar o acesso aos serviços odontológicos, organização de agendas, possibilitar
o esclarecimento de dúvidas e resolução de queixas clínicas.

Para o atendimento através de Teleconsulta, registra-se por Demanda
Espontânea, especifica-se o tipo do Procedimento: Tele Consulta - Odonto.

Especificamente para esta modalidade de atendimento, não é necessário finalizar
o atendimento registrando os Dados da Consulta - Registro de Vigilância em
Saúde Bucal. Apenas o registro em procedimento de: ESCUTA INICIAL /
ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTÂNEA) para o primeiro contato
com o usuário ou CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO
BÁSICA (EXCETO MÉDICO) para pacientes já em acompanhamentos que demandam
uma nova solicitação/queixa clínica.

Para finalizar o atendimento clicar em “Salvar Atendimento”.

Subgrupo: 01 - Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos
Forma de Organização: 04 - Outros atendimentos realizados por profissionais de nível superior

Procedimento ESCUTA INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTÂNEA)
Código 03.01.04.007-9
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste no atendimento realizado no momento em que o usuário chega ao
serviço de saúde, relatando queixas ou sinais e sintomas percebidos por ele,
classificando seu risco clínico e/ou vulnerabilidade social. Não pode ser utilizado
apenas para o ato de realização de medições antes de uma consulta clínica.

Instruções
SMS/PMF

Este código deverá ser utilizado principalmente pelos profissionais auxiliares
(ASB e/ou TSB) na escuta e acolhimento de pacientes.

Caso o profissional faça a escuta/acolhimento e realize o atendimento deverá
registar como “Primeira Consulta Odontológica Programática” (03.01.01.015-3),
Consulta de Profissionais de Nível Superior na Atenção Básica (exceto médico)
(03.01.01.003-0) ou Atendimento de Urgência na Atenção Básica (03.01.06.003-7) e
não realizar o registro como Escuta Inicial/Orientação (acolhimento à demanda
espontânea).

Este código está habilitado para o registro da Teleconsulta - Odonto e deverá ser
utilizado para o registro de procedimentos ao realizar a escuta/orientação via
Odontologia a distância, mediado por tecnologia, enquanto durar o estado de
calamidade pública decretado pelo Governo Federal durante a pandemia de
Covid-19.
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GRUPO: 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

Procedimento ATENDIMENTO EM GRUPO NA ATENÇÃO BÁSICA
Código 03.01.04.008-7
Descrição
SIGTAP/MS

Atendimento realizado em grupo com o objetivo de tratamento de seus
integrantes, com duração média de 60 (sessenta) minutos, realizado por
profissional de nível superior, com formação para realizar a modalidade de
atendimento.

Subgrupo: 01 - Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos
Forma de Organização: 05 - ATENÇÃO DOMICILIAR

Procedimento BUSCA ATIVA
Código 03.01.05.013-9
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste no ato de realizar ações em serviços de saúde na busca por pacientes
com indicação para o atendimento no domicílio, incluindo visitas da equipe de
atenção domiciliar aos estabelecimentos de saúde e reuniões clínicas para
discussão de caso com a equipe dos outros serviços

Procedimento VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
Código 03.01.05.014-7
Descrição
SIGTAP/MS

Atividade realizada por profissional superior, objetivando a realização de ações
executadas para fins de busca ativa, ações de vigilância, cadastramento familiar,
alvo, incluindo usuários sob cuidados domiciliares realizados pelas equipes de
atenção básica e/ou equipes multiprofissionais de atenção domiciliar/equipes
multiprofissional de apoio.

Procedimento ASSISTÊNCIA DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Código 03.01.05.002-3
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na assistência domiciliar, realizada por equipe multiprofissional à
paciente em atenção domiciliar.
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GRUPO: 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
Subgrupo: 01 - Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos
Forma de Organização: 06 - CONSULTAS/ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (EM GERAL)

Procedimento ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA
Código 03.01.06.003-7
Descrição
SIGTAP/MS

Atendimento prestado a pacientes acometidos por quadros agudos ou
agudizações de patologias crônicas, de baixa complexidade, que são acolhidos
nas Unidades Básicas de Saúde, sem agendamento prévio, onde recebem
atendimento e tem sua necessidade assistencial atendida.

Instruções
SMS/PMF

Este procedimento deverá ser registrado somente quando a situação envolver
evento agudo, sem consulta prévia agendada, exemplo: pulpite irreversível,
abscessos, celulite facial, trauma dental, pericementite, alveolite, pericoronarite,
hemorragia dental, trauma de face ou agudização de patologias crônicas que
necessitem de atendimento que não possa ser adiado e o profissional atende
apenas a queixa do paciente, sem realizar plano terapêutico.

Caso o profissional realize a consulta/procedimento para alívio do quadro agudo
e realiza plano terapêutico e orienta ou agenda retorno poderá registrar como
Primeira Consulta Odontológica Programática.
Nos atendimentos odontológicos realizados sem agendamento prévio, se o
profissional considerar que o caso não apresente necessidade de tratamento
imediato, poderá enquadrar este atendimento em uma das outras duas
categorias: ∙ Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico)
(03.01.01.003-0): quando a necessidade se satisfaz com avaliação e/ou
informações e/ou procedimento para queixa não aguda, sem realizar plano
terapêutico; ou ∙ Primeira Consulta Odontológica Programática (03.01.01.015-3):
quando o profissional realiza anamnese, exame clínico e elaboração do plano de
terapêutico do paciente e orienta ou agenda retorno.
Evento agudo em consulta programada não deve ser registrado como
Atendimento de Urgência na Atenção Básica, registrar com o código do
procedimento realizado e enquadrar em Primeira Consulta Odontológica
Programática ou Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico).

Subgrupo: 01 - Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos
Forma de Organização: 08 - Atendimento/Acompanhamento Psicossocial

Procedimento ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL DO FUMANTE (POR ATENDIMENTO /
PACIENTE

Código 03.01.08.001-1
Descrição
SIGTAP/MS

Sem descrição na tabela.

Instruções
SMS/PMF

Atendimento individual de pacientes do programa do tratamento de dependência
do tabaco conforme protocolo estabelecido.
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GRUPO: 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
Subgrupo: 01 - Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos
Forma de Organização: 10 - ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM (EM GERAL)

Procedimento AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL
Código 03.01.10.003-9
Descrição
SIGTAP/MS

Este procedimento destina-se a aferição da pressão arterial quando não faz parte
da consulta

Procedimento RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)
Código 03.01.10.015-2
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste no procedimento, com técnica asséptica, de remoção total ou alternada
dos fios cirúrgicos das lesões cicatrizadas de pele ou mucosa.

Subgrupo: 07 - Tratamentos Odontológicos
Forma de Organização: 01 - DENTÍSTICA

Procedimento CAPEAMENTO PULPAR
Código 03.07.01.001-5
Descrição
SIGTAP/MS

Capeamento pulpar direto ou indireto em dentes decíduos ou permanentes por
dente.

Procedimento RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA
Código 03.07.01.003-1
Descrição
SIGTAP/MS

Tratamento dentário com o uso de instrumentos manuais e/ ou rotatórios para
qualquer tipo de cavidade dentária, com emprego de material restaurador por
dente que pode ser resina, ionômero de vidro, com a utilização ou não de pino
rosqueável.

Instruções
SMS/PMF

Para o registro deste procedimento considerar o número de dentes, e não o
número de faces restauradas.

Este procedimento contempla apenas restaurações definitivas, independente do
material restaurador utilizado.

Procedimento TRATAMENTO INICIAL DO DENTE TRAUMATIZADO
Código 03.07.01.006-6
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na avaliação e assistência a usuário com traumatismo dentário. Caso
haja necessidade, pode-se solicitar exames complementares ou encaminhar para
tratamentos especializados na atenção secundária.

Procedimento TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (TRA/ART)
Código 03.07.01.007-4
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste em técnica restauradora que utiliza instrumentos manuais na remoção
de tecido cariado e emprega materiais adesivos nas restaurações, como cimento
de ionômero de vidro.
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GRUPO: 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

Procedimento RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA
Código 03.07.01.008-2
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na restauração de dentes decíduos com uso de instrumentos manuais
ou rotatórios. O material utilizado nessa restauração é resina composta.

Procedimento RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM AMÁLGAMA
Código 03.07.01.009-0
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na restauração de dentes decíduos com uso de instrumentos manuais
e/ou rotatórios. O material utilizado nessa restauração é o amálgama dentário.

Procedimento RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM IONÔMERO DE VIDRO
Código 03.07.01.010-4
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na restauração de dentes decíduos utilizando instrumentos rotatórios. O
material utilizado nessa restauração é o ionômero de vidro.

Procedimento RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA.
Código 03.07.01.011-2
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na restauração de dentes decíduos com uso de instrumentos manuais
ou rotatórios. O material utilizado nessa restauração é a resina composta.

Procedimento RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA
Código 03.07.01.012-0
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na restauração de dentes permanentes com uso de instrumentos
manuais ou rotatórios. O material utilizado nessa restauração é a resina
composta.

Procedimento RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM AMÁLGAMA
Código 03.07.01.013-9
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na remoção de tecido cariado ou restaurações insatisfatórias com
emprego do amálgama como material restaurador.

Procedimento ADEQUAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Código 03.07.01.014-7
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na adoção de técnicas para adequação do comportamento destinadas à
pessoa com deficiência com a finalidade de melhorar sua cooperação com os
procedimentos realizados pelo cirurgião dentista.

Procedimento ADEQUAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS
Código 03.07.01.015-5
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na adoção de técnicas para adequação do comportamento destinadas a
crianças com a finalidade de melhorar a cooperação dessas com os
procedimentos realizados pelo cirurgião dentista.
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GRUPO: 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
Subgrupo: 07 - Tratamentos Odontológicos
Forma de Organização: 02 - ENDODONTIA

Procedimento ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)
Código 03.07.02.001-0
Descrição
SIGTAP/MS

Remoção da polpa dentária da câmara pulpar com extirpação da polpa radicular
e medicação.

Instruções
SMS/PMF

Utilizar este código somente quando for o primeiro acesso à câmara pulpar.
Quando apresentar supuração durante a realização do procedimento, registrar
também o procedimento de “Drenagem de Abscesso da Boca e Anexos”
(04.04.02.005-4).

Registrar, também, “Selamento Provisório de Cavidade Dentária” (01.01.02.009-0),
se assim o fizer.

Procedimento CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO
Código 03.07.02.002-9
Descrição
SIGTAP/MS

Este procedimento é utilizado quando não se consegue obturar o dente em uma
única sessão, nas sessões de desobstrução dos canais radiculares para
retratamento endodôntico, tratamento de dentes com rizogênese incompleta, de
dentes permanentes e decíduos.

Instruções
SMS/PMF

Utilizar este código quando o primeiro acesso à câmara pulpar já foi realizado,
porém houve queda ou quebra do selamento provisório e/ou reagudização do
quadro e o paciente aguarda tratamento endodôntico.

Quando apresentar supuração durante a realização do procedimento, registrar
também o procedimento de “Drenagem de Abscesso da Boca e Anexos”
(04.04.02.005-4).
Registrar, também, “Selamento Provisório de Cavidade Dentária” (01.01.02.009-0).

Procedimento PULPOTOMIA DENTÁRIA
Código 03.07.02.007-0
Descrição
SIGTAP/MS

Tratamento da polpa coronal, mantendo a vitalidade e funcionalidade da polpa
radicular dentes decíduos e permanentes.

Subgrupo: 07 - Tratamentos Odontológicos
Forma de Organização: 03 - PERIODONTIA CLÍNICA

Procedimento RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)
Código 03.07.03.002-4
Descrição
SIGTAP/MS

Procedimento que engloba a remoção da placa bacteriana e cálculo dental
subgengivais através da raspagem e alisamento da superfície radicular a cada
seis elementos dentários.

Instruções
SMS/PMF

O procedimento de raspagem subgengival deverá ser registrado de acordo com o
número de sextantes os quais foram realizados os procedimentos (sextantes 1, 2,
3, 4, 5 e/ou 6).

O mesmo paciente poderá receber registro de raspagem supragengival e
subgengival, o registro dependerá do procedimento realizado em cada sextante.

O procedimento de raspagem corono-radicular é um código exclusivo do CEO e
não deve ser utilizado para registros na Atenção Básica.
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GRUPO: 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

Procedimento PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA
Código 03.07.03.004-0
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste no procedimento realizado no consultório odontológico para remover
placa bacteriana das superfícies dentárias com o objetivo de prevenir doenças
bucais. Podendo ser realizado com jato de bicarbonato ou utilizando escova
Robson e/ou taça de borracha com pasta profilática ou pedra pomes.

Procedimento RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)
Código 03.07.03.005-9
Descrição
SIGTAP/MS

Procedimento que engloba a remoção de indutos, placa bacteriana e cálculo
dental supragengivais através da raspagem, alisamento e polimento de superfície
corono-radicular a cada seis elementos dentários.

Instruções
SMS/PMF

O procedimento de raspagem supragengival deverá ser registrado de acordo com
o número de sextantes os quais foram realizados procedimentos (sextantes
1,2,3,4,5 e/ou 6).

O mesmo paciente poderá receber registro de raspagem supragengival e
subgengival, o registro dependerá do procedimento realizado em cada sextante.

Procedimento TRATAMENTO DE GENGIVITE ULCERATIVA NECROSANTE AGUDA (GUNA)
Código 03.07.03.006-7
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste no tratamento que pode pode envolver limpeza das lesões com solução
antimicrobiana, e prescrições antimicrobianas/analgésicas entre outras ações
que irão depender do plano terapêutico do caso.

Procedimento TRATAMENTO DE LESÕES DA MUCOSA ORAL
Código 03.07.03.007-5
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste no tratamento que pode envolver prescrição medicamentosa, realização
de laserterapia, entre outras técnicas complementares. O tratamento deve ser
individual, atentar para as características da lesão.

Procedimento TRATAMENTO DE PERICORONARITE
Código 03.07.03.008-3
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste no tratamento para pericoronarite que pode variar de acordo com o grau
da infecção que atinge os tecidos periodontais. Sendo necessário avaliação sobre
qual técnica utilizar como irrigação, desbridamento do tecido ou prescrição
medicamentosa, sendo primordial a avaliação clínica rigorosa para uma
adequada escolha terapêutica.
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GRUPO: 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
Subgrupo: 07 - Tratamentos Odontológicos
Forma de Organização: 04 - MOLDAGEM/MANUTENÇÃO

Procedimento CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA
Código 03.07.04.013-5
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na utilização de agentes cimentantes (cimentos odontológicos),
temporários ou definitivos, utilizados em restaurações indiretas, sejam elas
restaurações parciais, coroas unitárias ou retentores de próteses parciais fixas.
Podendo ser com cimentos tradicionais (fosfato de zinco, ionômero de vidro) ou
cimentos resinosos associados a sistemas adesivos. Esta cimentação não faz
parte da instalação da prótese dentária, pois na instalação já é prevista a
cimentação, caso necessário. Este procedimento deverá ser registrado quando for
realizado a re-cimentação por motivo de remoção espontânea da prótese ou por
razões clínicas.

Procedimento ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA
Código 03.07.04.014-3
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste em ajustes da prótese dentária de forma a melhor acomodar a prótese à
boca do paciente. Esses ajustes permitem não só compatibilizar a prótese com o
seu usuário, mas também equilibrar a mordida, a oclusão e o encaixe das partes
da prótese. Esta adaptação não faz parte da instalação da prótese dentária pois
na instalação já é prevista a adaptação. Este procedimento deverá ser registrado
quando for realizada a adaptação por motivo de ajuste pós-instalação.

Procedimento AJUSTE OCLUSAL
Código 03.07.04.015-1
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na modificação oclusal do elemento dental natural ou artificial (prótese
fixa, removível ou total), através de pequenos remodelamentos nas superfícies
dos dentes, por desgaste seletivo ou acréscimo de materiais restauradores, com
finalidade de se obter a oclusão harmônica, sem contatos prematuros e
interferências oclusais nos movimentos da mandíbula.

Instruções
SMS/PMF

Este código não deverá ser utilizado para registro em consultas na qual o
profissional realizou tratamento restaurador, onde no acabamento é realizado o
ajuste oclusal. Entende-se que esta etapa já está contemplada na execução da
restauração.
O código poderá ser utilizado em suspeita de quadros de pericementite apical
ocasionada por contato prematuro e em problemas periodontais onde há sinais
de interferência oclusal gerada por trauma de oclusão.

Procedimento INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA
Código 03.07.04.016-0
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste no procedimento de instalação do aparelho protético (prótese total
maxilar, prótese total mandibular, prótese parcial maxilar removível, prótese
parcial mandibular removível e prótese fixa)
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GRUPO: 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
Subgrupo: 09 - Terapias especializadas
Forma de Organização: 05 - Práticas integrativas e complementares

Procedimento SESSÃO DE AURICULOTERAPIA
Código 03.09.05.004-9
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na aplicação de esferas (sementes e outros materiais) ou agulhas em
pontos específicos do pavilhão auricular.

Procedimento SESSÃO DE MASSOTERAPIA
Código 03.09.05.005-7
Descrição
SIGTAP/MS

Prática terapêutica que envolve a aplicação de técnicas manuais sobre os tecidos
externos do corpo visando melhorar o funcionamento do organismo como um
todo, em decorrência da combinação de fatores mecânicos, fisiológicos e
psicológicos. Os benefícios da massoterapia vão além do relaxamento, com
efeitos benéficos de grande influência sobre o organismo, no âmbito mecânico,
neural, fisiológico e químico, que se relacionam entre si e com fatores
emocionais. Representa uma manifestação de atenção, humanização e cuidado
em saúde, proporcionando efeitos fisiológicos compatíveis com as necessidades
do indivíduo.

Procedimento 03.09.05.006-5
Código TRATAMENTO TERMAL/CRENOTERÁPICO
Descrição
SIGTAP/MS

Atendimento integrativo e complementar que adota o termalismo como prática
terapêutica pelas águas minerais com propriedades medicinais, de modo
preventivo ou curativo, em complemento a outros tratamentos de saúde.

Procedimento 03.09.05.007-3
Código TRATAMENTO NATUROPÁTICO
Descrição
SIGTAP/MS

Atendimento integrativo e complementar que adota visão ampliada e
multidimensional do processo vida-saúde-doença e utiliza um conjunto de
práticas integrativas e complementares no cuidado e na atenção em saúde.
Envolve conhecimentos diversos, como aromaterapia, terapia de florais,
cromoterapia, dietoterapia, geoterapia, entre outros.
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GRUPO: 04 - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
Grupo: 04 - Procedimentos Cirúrgicos
Subgrupo: 01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa
Forma de Organização: 01 - Pequenas cirurgias

Procedimento DRENAGEM DE ABSCESSO
Código 04.01.01.003-1
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste em procedimento cirúrgico para promover a drenagem de coleção
purulenta na derme e tecido subcutâneo adjacente. Em alguns casos pode ser
necessária a colocação de um dreno dentro do espaço deixado pelo abscesso
cutâneo para facilitar a drenagem de fluidos corporais.

Procedimento FRENECTOMIA
Código 04.01.01.008-2
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste em uma pequena cirurgia para secção e remoção do freio lingual e/ou
labial superior ou inferior.

Instruções
SMS/PMF

Este código deve ser registrado sempre que for realizada a remoção completa -
frenectomia, ou incisão/corte do freio sem remoção total do freio lingual -
frenotomia, e em remoção de freio labial superior ou inferior.

Subgrupo: 14 - Bucomaxilofacial
Forma de Organização: 02 - Cirurgia Oral

Procedimento EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO
Código 04.14.02.012-0
Descrição
SIGTAP/MS

Remoção cirúrgica de dentes decíduos erupcionados completamente na cavidade
oral ou restos radiculares com sutura quando indicado.

Procedimento EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE
Código 04.14.02.013-8
Descrição
SIGTAP/MS

Remoção cirúrgica de dentes permanentes erupcionados completamente na
cavidade oral ou restos radiculares, com sutura quando necessário.

Procedimento GLOSSORRAFIA
Código 04.14.02.017-0
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na realização de suturas de ferimentos da língua.

Procedimento TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL
Código 04.14.02.035-9
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na realização de curetagem, compressão local e sutura para conter a
hemorragia, podendo complementar com prescrição medicamentosa e solicitação
de exames laboratoriais hematológicos.

Procedimento TRATAMENTO DE ALVEOLITE
Código 04.14.02.038-3
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na irrigação e curetagem com aplicação de curativo medicamentoso em
alvéolos dentários com cicatrização tardia.
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GRUPO: 04 - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Procedimento ULOTOMIA/ULECTOMIA
Código 04.14.02.040-5
Descrição
SIGTAP/MS

Incisão ou remoção de tecido gengival fibroso que esteja dificultando o
irrompimento dentário.

Procedimento EXODONTIA DE DENTE SUPRANUMERÁRIO
Código 04.14.02.043-0
Descrição
SIGTAP/MS

Consiste na exodontia de dentes supranumerários.
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REGISTRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL
Registro da vigilância em Saúde Bucal

É o registro da condição de saúde bucal percebida no momento da consulta.

● Abscesso Dento Alveolar - independente do número de áreas afetadas e característica do
abscesso. Cada indivíduo deve ser registrado uma vez a cada 30 dias, independente dos
retornos ao serviço.

● Alterações de Tecidos Moles - independente do número, do tipo e grau da lesão. Cada caso
de alteração deve ser registrado apenas uma vez a cada 30 dias, independente do retorno do
indivíduo ao serviço.

● Dor de Dente - independente do número de dentes afetados e características da dor,
podendo ser espontânea ou provocada. Cada indivíduo deve ser registrado uma vez a cada
30 dias, independente dos retornos ao serviço.

● Fendas ou Fissuras Lábio Palatais - independente do tipo da anomalia, podendo ser apenas
labial, palatal ou lábio palatal. Cada caso diagnosticado deve ser registrado uma vez por
paciente, independente dos retornos do indivíduo ao serviço.

● Fluorose Dentária Moderada ou Severa - independente do número de dentes atingidos. Cada
caso diagnosticado deve ser registrado apenas uma vez por paciente, independente do
retorno ao serviço.

● Traumatismo Dento Alveolar - independente do número de dentes afetados e do tipo de
lesão. Cada indivíduo deve ser registrado apenas uma vez a cada 30 dias, independente dos
retornos ao serviço.

● Não Identificado - deve ser preenchido quando ainda não se tem o diagnóstico da patologia
bucal.

22



REGISTRO DO TIPO DE CONSULTA
Registro do tipo de consulta

● Primeira Consulta Odontológica Programática - o registro deverá ser realizado com as
orientações fornecidas nas páginas 7 e 8.

● Consulta de Retorno - consiste na consulta do usuário que está em continuidade do
tratamento iniciado e programado através da primeira consulta odontológica programática.
Será registrado a consulta de retorno junto dos procedimentos realizados no dia.

● Tratamento Concluído - consiste na consulta que encerra o período de tratamento previsto
no plano preventivo terapêutico do usuário através do registro da Primeira Consulta
Odontológica Programática.

● Consulta de Manutenção - consiste na consulta do usuário para manutenção,
acompanhamento ou reparos clínicos após este ser concluído o tratamento, ocorre num
período inferior a 12 meses da conclusão do tratamento.
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Registro de atendimento odontológico na atenção básica

TODO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DEVERÁ GERAR O REGISTRO DE UM(A):
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