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CIRURGIA 
 Alveoloplastia: Arrumar o osso depois da extração de um dente 

 Apicectomia Birradicular: Cortar ponta da raiz com foco de pus  
    (2 condutos) 

 Apicectomia Birradicular com Obturação Retrógrada: Cortar 
ponta da raiz com foco de pus (2 condutos) e restaurar a raiz 

 Apicectomia Trirradicular: Cortar ponta da raiz com foco de pus  
    (3 condutos) 

 Apicectomia Trirradicular com Obturação Retrógrada: Cortar 
ponta da raiz com foco de pus (3 condutos) e restaurar a raiz 

 Apicectomia Unirradicular: Cortar ponta da raiz com foco de pus (1 
conduto) 

 Apicectomia Unirradicular com Obturação Retrógrada: Cortar 
ponta da raiz com foco de pus (1 conduto) e restaurar a raiz 

 Biópsia: Tirar um pedaço para mandar examinar 

 Cirurgia de Torus Mandibular Bilateral: Tirar osso que cresceu na 
mandíbula dos 2 lados 

 Cirurgia de Torus Palatino: Tirar osso que nasceu no céu da boca 

 Cirurgia de Torus Unilateral: Tirar osso que nasceu apenas em 
    1 lado 

 Correção de Bridas Musculares: Cortar pequenas inserções 
musculares dentro da boca 

 Excisão de Mucocele (pseudocisto) (muco): Remoção de 
Pseudocisto localizado  geralmente no lábio inferior 

 Excisão de Rânula (cisto mucoso de glândula salivar): Remoção 
de Pseudocisto localizado no soalho da boca 

 Exodontia + retalho: Extração de dente abrindo a gengiva 

 Exodontia de Raiz Residual: Extração de resto de raiz 

 Exodontia Simples: Extração de 1 dente 

 Exodontia Múltiplas: Extração de vários dentes 

 Fraturas Alveolo-dentárias - Redução cruenta: Quebra do alvéolo 
e dente com dilaceração da gengiva 

 Fraturas Alveolo-dentárias - Redução incruenta: Quebra do 
alvéolo e dente sem dilaceração da gengiva 

 Frenectomia Labial: Cortar o freio labial entre os dentes da frente 

 Frenectomia Lingual: Cortar o freio lingual abaixo da língua 

 Incisão e Drenagem de Abscesso Extra oral: Remoção de coleção 
purulenta por fora da boca 

 Incisão e Drenagem de Abscesso Intra oral: Remoção de coleção 
purulenta por dentro da boca 

 Reconstrução de Sulco Gengivo-Labial: Plástica para recuperar 
estética no sulco abaixo do nariz 

 Reimplante de Dente Avulsionado: Colocar de volta um dente que 
caiu da boca 

 Remoção de Dentes Retidos (inclusos e impactados): Extração 
de dente que sozinho não conseguem nascer 

 Sulcoplastia : Arrumar a gengiva para receber prótese 

 Ulectomia :Cortar gengiva e osso que estão impedindo  erupção dental 

 Biópsia de Lábio: Remoção da parte do lábio para exames 

 Biópsia de Boca: Remoção da parte da Boca para exames 

 Biópsia de Língua: Remoção da parte da Língua para exames 

 Biópsia de Glândula Salivar: Remoção parte glândula para exames 

 Biópsia  de Mandíbula/Maxila: Remoção parte mandíbula p/exames 

 Cirurgia Odontoma e Osteoma: tratamento de tumores benignos 
odontogênicos sem reconstrução 

 Tratamento Cirúrgico de Tumores benignos e Hiperplasia de 
tecidos ósseos/cartilaginosos: crescimento anormal de células 

 Tratamento cirúrgico de tumores benignos de tecidos moles da 
região buço-maxilo-facial por Hemi-arco:  

 

 Exérece de pequenos Cistos Mandíbula/Maxila: Remoção de  
 pequenos cistos  

 Tratamento Cirúgico de Fístula Buço-Nasais ou Buço Sinusais: 
comunicação entre a cavidade bucal e cavidade nasal 

CONSULTA 
 Consulta para orçamento: Auto-explicativo 

 Avaliação Técnica - Perícia inicial: Auto-explicativo 

 Avaliação Técnica - Perícia final: Auto-explicativo 

DENTISTICA 
 Colagem de Fragmentos: Colocar um pedaço de dente que quebrou 

 Restauração a Pino - Arrumar dente colocando um pino para 
reconstruí-lo 

 Restauração (Amálgama, Resina Fotopolimerizável, Resina 
Composta) - 1 face: Obturação envolvendo 1 lado do dente 

 Restauração (Amálgama, Resina Fotopolimerizável, Resina 
Composta) - 2 faces: Obturação envolvendo 2 lados do dente 

 Restauração (Amálgama, Resina Fotopolimerizável, Resina 
Composta) - 3 faces: Obturação envolvendo 3 lados do dente 

 Reconstrução Coronária Extensa com Resina 
Fotopolimerizável/Resina Composta 

 Restauração de Superfície Radicular: Obturar a raiz do dente 
quando esta exposta 

ENDODONTIA 
 Remoção de Obturação Radicular: Tirar (limpar) os restos de 

obturação do canal 

 Remoção de Prótese e/ou Pino Metálico: Auto-explicativo 

 Capeamento Pulpar - direto e indireto: Proteção do nervo no caso 
de ficar exposto na limpeza da cárie 

 Pulpotomia: Remoção Parcial do Nervo do dente 

 Pulpectomia: Remoção Total do nervo do Dente 

 Tratamento Endodôntico em Dentes Decíduos: Tratamento de 
canal em dente de leite 

 Tratamento Endodôntico em Dentes Permanentes (1 conduto): 
Tratamento de canal – dente com 1 raiz (1 nervo) 

 Tratamento Endodôntico em Dentes Permanentes 
    (2 condutos): Trat. de canal – dente com 2 raízes (2 nervos) 

 Tratamento Endodôntico em Dentes Permanentes 
      (3 condutos): Trat. de canal – dente com 3 raízes (3 nervos) 

 Tratamento Endodôntico em Dentes Permanentes  
      (4 condutos): Trat. de canal – dente com 4 raízes (4 nervos) 

ODONTOPEDIATRIA 
 Aplicação Tópica de Flúor - Verniz (4 Hemi Arcadas): Aplicação 

externa de flúor nos dentes – até 12 anos  

 Pulpotomia: Remoção parcial do nervo do dente 
 

 Exodontia de Dentes Decíduos: Extração de dente-de-leite 

 Restauração (Amálgama, Resina Fotopolimerizável, Resina 
Composta, Ionômero) - 1 face: Obturação envolvendo 1 lado do 
dente 

 Restauração (Amálgama, Resina Fotopolimerizável, Resina 
Composta, Ionômero) - 2 faces: Obturação envolvendo 2 lados do 
dente 

 Restauração (Amálgama, Resina Fotopolimerizável, Resina 
Composta, Ionômero) - 3 faces: Obturação envolvendo 3 lados do 
dente 

 Restauração (Amálgama, Resina Fotopolimerizável, Resina 
Composta, Ionômero) - 4 faces: Obturação envolvendo 4 lados do 
dente 

 Tratamento Pulpar em dente decíduo: canal em dente de leite 

 Reabilitação com Coroa de Acetato. Aço ou Policarbonato: 
restauração em coroa feito em dentes decíduos 

  Condicionamento em Odontologia: consulta de adaptação 03 ano 
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PERIODONTIA 
 Curetagem de Bolsa Periodontal: Limpar a gengiva ao redor do 

dente 

 Raspagem, Alisamento e Polimento Coronário: Limpar a parte do 
dente que aparece 

 Raspagem, Alisamento e Polimento Radicular: Limpar o espaço 
entre o dente e a gengiva (debaixo da gengiva) 

 Tratamento da Gengivite: Limpar os dentes quando as gengivas 
sangram 

PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL 
 Evidênciação de Placa Bacteriana: Acompanhar a escovação com 

aplicação de liquido revelador de placa 

 Profilaxia - Polimento Coronário: Limpeza da coroa do dente (parte 
que aparece) 

 Orientação sobre Cárie Dental, doença Periodontal, Câncer 
Bucal, Manutenção de Próteses, uso de dentifrícios e 
enxaguatórios: Auto-explicativo 

 Aplicação Tópica de Flúor: Aplicação externa de flúor nos dentes – 
até 12 anos 

 Aplicação de Selante: Aplicação por dente de verniz para evitar cárie 
– até 14 anos 

 Aplicação de Cariostático (boca toda): 

 Adequação Meio Bucal c/Ionômero de vidro: 

 Adequação do Meio Bucal c/IRM: 

RADIOLOGIA (RX) 
 RX Periapical – até 3 unidades 

 RX Interproximal (Bite-Wing) – até 3 unidades : RX para detectar 
caries entre os dentes  

 RX Oclusal 

 RX Panorâmica de Mandíbula/Maxila(para fins cirúrgicos): 

TRATAMENTO DE URGÊNCIA ODONTOLÓGICA 
 Curativo em casos de odontalgia aguda (pulpite) curativo pós 

cirúrgico (tratamento de alveolite): Curativo em caso de dor de 
dente 

 Hemostasia em casos de hemorragias bucal: Estancar o sangue 
em caso de hemorragia bucal 

 Contenção com fio ortodôntico em casos de trauma dental: 
Auto-explicativo 

 Drenagem intra-oral em casos infecciosos: Auto-explicativo 

 Recimentação de peça protética: Fixar peça protética que esta 
cimentada e caiu 

 Sutura de Ferida Buco-Maxilo-Facial: pontos em região bucal   

 Redução de Luxação de ATM (horário Normal): articulação tempo-
mandibular quando na abertura máxima da boca ocorre o deslocamento 
do processo condilar para fora da cavidade e o paciente não e capaz de 
realizar a posição da mandíbula sem ajuda. 

PROTESE(RX) 
 Restauração Metálica Fundida:  bloco metálico 

 Núcleo Metálico Fundido/Pré fabricado: pino em material metálico 
em dentes permanentes posteriores 

 Coroa Provisória: em dentes permanentes 

 Reabilitação com Coroa Total de Cerômero Unitária - Inclui a 
peça proptética:  coroa estética em dentes permanentes anteriores 

 Reabilitação com Coroa Total Metálica Unitária - Inclui a peça 
protética: coroa metálica em dentes permanentes posteriores 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


