
Procedimentos cobertos pela mensalidade.  
DIAGNÓSTICO 
. exame inicial - consulta inicial para efetivação do plano de tratamento. 
. exame periódico - exame de rotina que deve ser feito a cada 6 meses. 
. perícia inicial - consulta com perito para iniciar atendimento e tratamento. 
. perícia final - consulta com perito para averiguação da qualidade do material, serviços, atendimento. 
RADIOGRAFIAS 
. intra-oral periapical - rx para detectar cárie entre os dentes e focos de pus nas pontas das raízes 
. intra-oral - filme oclusal - rxs das arcadas (superior e inferior) 
. inter proximal (bite wing – rx - para detectar cáries entre os dentes). 
EMERGÊNCIA/EMERGÊNCIA 
-curativo e ou sutura em caso de hemorragia bucal/labial 
-curativo em caso de odontalgia aguda 
-imobilização dentária temporária 
-recimentação de trabalho protético 
-tratamento de alveolite 
 .exodontia simples -extração de dente 
. restaurações temporárias IRM curativo usado temporariamente enquanto não se faz a restauração 
definitiva. 
. capeamento direto -é a proteção da polpa com material específico, a fim de tentar evitar tratamento de 
canal. 
.capeamento indireto- é a proteção feita na dentina do dente. 
.pulpotomia ou pulpectomia -remoção total ou parcial  do nervo do dente. 
.drenagem de abscesso periapical- é a remoção de pus,originado por problemas com o dente, dentro ou fora. 
.drenagem de abscesso periodontal é a remoção de pus, originado por problemas de gengiva , por dentro ou 
fora. 
-incisão e drenagem de abcesso extra oral 
-colagem de fragmentos 
-reimplante de dente avulsionado 
PREVENÇÃO e profilaxia dental 
.aplicação tópica de flúor- aplicar  gel de flúor nos dentes das crianças tornando-os mais resistentes as 
caries. 
.aplicação de selante- espécie de verniz utilizado em dentes de crianças para protegê-los da carie. 
DENTÍSTICA 
A)RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA - (incluindo forramento e polimento)composto de limalha de prata e 
mercúrio- normalmente aplicado nos dentes posteriores. 
.amalgama 1 face-decíduo-obturação de apenas uma face nos dentes de leite posteriores. 
.amálgama 2 faces- decíduo obturação de duas faces nos dentes de leite posteriores. 
. amálgama 3 faces-decíduo obturação de três faces nos dentes de leite posteriores 
. amálgama 4 faces-decíduo obturação de quatro faces nos dentes de leite posteriores 
. amálgama 1 face-permanente- obturação de apenas uma face nos dentes  posteriores 
. amálgama 2 faces-permanente- obturação de duas faces nos dentes de  posteriores 
. amálgama 3 faces-permanente- obturação de três faces nos dentes de  posteriores 
. amálgama 4 faces-permanente- obturação de quatro faces nos dentes de  posteriores 
. pinos de retenção-pino colocado na dentina para melhorar a retenção do material restaurador 
-ajuste oclusal 
-núcleo de preenchimento 
B)RESTAURAÇÕES DE SILICATO 
.classe III e IV - obturação estética, da cor do dente com silicato 
C)RESTAURAÇÕES DE RESINAS 
. resina composta 1 face-obturação de uma face ,da cor do dente, com ativação química. 
. resina composta 2 faces-obturação de duas faces ,da cor do dente, com ativação química. 
. resina composta 3 faces-obturação de três faces ,da cor do dente, com ativação química. 
D)RESTAURAÇÕES DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL ANTERIOR. 
.obturação de uma face ,da cor do dente, com ativação através da luz feita nos dentes anteriores. 
PERIODONTIA 



. raspagem supra gengival e polimento - é a remoção do tártaro acima da gengiva, polindo-se em seguida os 
dentes. 
. raspagem supra e sub gengival e polimento- é a remoção de tártaro acima e baixo da gengiva, polindo-se 
em seguida os dentes 
. cirurgia periodontal-hemi arcada-cirurgia de gengiva por hemi-arco 
.cirurgia periodontal pôr elemento-cirurgia de gengiva em apenas um dente 
. rizectomia (hemi secção de raiz) extração da metade da raiz do dente. 
. enxerto gengival pediculado ou retalho deslizante-é a colocação de gengiva ou de osso na região 
periodonto (gengiva) 
 imobilização dentaria-contenção do dente em caso de traumas ou problemas gengivais 
-controle de placa (evidenciação , incluindo orientação de higiene oral)auto explicativo 
. aumento de coroa clínica - aumentar a coroa dental para confecção de prótese. 
CIRURGIA  
.exodontia a retalho-é uma extração de dente onde é feita uma exposição do mesmo tirando-se um retalho da 
gengiva. 
.exodontia de raiz residual- extração de restos de raiz 
. exodontia múltipla por arcada-é a extração de mais de um dente na mesma arcada(superior ou inferior) 
- exodontia múltipla com alveoloplastia por arcada-é a extração de mais de um dente na mesma 
arcada(superior ou inferior)com cirurgia de reparação da gengiva. 
.ulotomia-é a remoção da gengiva (mais dura)que obstrui a erupção (nascimento do dente). 
.sulcoplastia- aprofundamento do sulco gengivo-labial. 
.cirurgia para torus palatino-é a remoção de um “calo ósseo”que poderá estar localizado na região do céu 
da bca e/ou na mandibula (maxila inferior). 
.cirurgia para torus unilateral-é a cirurgia para torus palatino de um lado só. 
.cirurgia para torus bilateral-é a cirurgia para torus palatino dos dois lados. 
.apicectomia unirradicular-cirurgia para remoção da ponta da raiz infeccionada e raspagem do osso em 
volta. 
.frenectomia labial superior-remoção do freio (membrana) do lábio superior. 
.frenectomia lingual-remoção do freio (membrana)da parte inferior da língua. 
.correções de bridas musculares-é a remoção de pequenos freios que dificultam a aplicação da prótese. 
ENDODONTIA 
.tratamento endodôntico  
.tratamento de perfuração-tratamento de perfuração da raiz do dente 
.remoção de pinos- remoção do pino de retenção. 
.tratamento e obturação de dentes deciduos - tratamento de canal de decíduos 
.mumificação pulpar - procedimento realizado em dentes com polpa necrosada. 
-retratamento endodôntico 
ORTODONTIA 
.tratamento ortodôntico - correção de deformidades dos dentes com aparelhos para correo(pg só 
manutenção) 

 
 
 
IMPLANTES / CLAREAMENTO 
 
DESCONTOS DE 50% - REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE NA CENTRAL 


