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Senhor prestador, 

 

 

        A Fundação ASSEFAZ apresenta o “MANUAL DO PRESTADOR – 

ODONTOLOGIA”, com objetivo de informar e orientar os prestadores de serviços 

em odontologia, sobre as rotinas utilizadas no atendimento, solicitação de 

autorização dos procedimentos, tratamento, faturamento e os fluxos vigentes. 

 

   Este manual é parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços, cujo 

objeto é a otimização dos fluxos e a transparência nas informações. 

 

 A ASSEFAZ conta com a parceria dos prestadores e se coloca à disposição na 

constante busca da melhor prestação de serviços, visando à satisfação dos 

beneficiários da Fundação 

 

 

Brasília, 25 de Julho de 2011. 

 

 

 

 

 

MARILENE MACEDO DO VALE 

GERENTE NACIONAL DE SAÚDE 
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1. Contratação e alterações cadastrais 

 

1.1. A prestação de serviços será formalizada por meio de contrato, a ser firmado entre 

a Fundação ASSEFAZ e o prestador de serviços odontológicos, profissional (pessoa 

física) ou clínica (pessoa jurídica); 

 

1.2. Após a fase de cadastramento no sistema, o prestador terá disponível, físico e 

virtualmente, os seguintes documentos: 

 

a) Guias de tratamento odontológico - GTO; 

b) Planilha de serviços odontológicos, com respectivos valores acordados; 

c) Manual do prestador. 

 

1.3. O profissional somente poderá atender dentro das especialidades previstas no 

contrato; 

 

1.4. É indispensável que o prestador comunique imediatamente à ASSEFAZ, qualquer 

alteração em seus dados qualificados como: razão social, endereço, telefone, corpo 

clínico e outros do mesmo objeto, sob pena de ter seu cadastro suspenso por 

inconsistências cadastrais. 

 

2. Atendimento ao usuário 

 

2.1. Para realização do atendimento, o prestador deverá efetuar a identificação do 

beneficiário ASSEFAZ, solicitando a apresentação de: 

 

a) Carteira dos planos de saúde Plus Dental, Plus XII, Plus Serv ou Plus XXI, 

conforme modelos constantes no Anexo III do contrato de prestação de serviços 

e/ou outros planos que poderão ser adicionados, mediante termo aditivo; 

b) Documento de identidade com fotografia. 
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2.2. Caso seja necessário confirmar os dados do beneficiário, o prestador poderá 

solicitar informações à Gerência Estadual, da área de abrangência regional, ou à 

Central Nacional de Atendimento ASSEFAZ, 0800.703.4545. 

 

2.3. O prestador deverá preencher a guia de tratamento odontológico/GTO à vista do 

paciente, devendo ser assinada por ambos; 

 

2.4. Todo tratamento odontológico necessita de autorização prévia para ser iniciado, 

inclusive consulta. No caso de atendimentos de urgência e/ou emergência, o prestador 

deverá solicitar autorização no 1º dia útil após o atendimento.  

 

2.5. Sempre que solicitado, o prestador deverá enviar relatórios complementares e/ou 

radiografias.  

 

2.6. A ASSEFAZ não se responsabilizará pelo pagamento, caso o prazo previsto no 

item 2.4 não seja observado, bem como se a devida identificação do usuário não foi 

efetuada. 

 

3. Guias de Tratamento Odontológico - GTO  

 

3.1. A GTO é utilizada para elaboração do plano de tratamento, autorização de 

procedimentos e faturamento dos procedimentos odontológicos, representada como 

guia padrão, sendo referendado pela TISS, que é o modelo formal e obrigatório da 

Agência Nacional de Saúde, trocado entre o prestador e operadora, conforme a 

Instrução Normativa nº 29, de 20 de fevereiro de 2008.  

 

3.2. A GTO destina-se a: 

 

a) Identificação do prestador (no caso de pessoa jurídica, deverá vir também o 

nome da clínica e CRO do cirurgião-dentista que realizará o tratamento); 

b) Identificação do beneficiário; 
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c) Apresentação do plano de tratamento; 

d) Concessão da autorização para o início do tratamento; 

e) Fatura do tratamento realizado. 

 

3.3. A GTO deve ser preenchida pelo prestador com letra legível, preferencialmente 

com a letra maiúscula. Uma vez preenchida, a GTO não poderá sofrer alterações no 

tocante ao plano de tratamento.  

 

3.4. O prestador deverá encaminhar a GTO, devidamente preenchida e sem rasuras, 

para solicitação de autorização, junto a ASSEFAZ pelo canal de comunicação, 

disponibilizado pela Gerência Estadual ou Local.  

 

3.5. Toda solicitação de tratamento necessita de autorização prévia, exceto 

procedimentos de urgência/emergência; todavia a GTO deve ser preenchida sem 

rasuras. 

 

3.6. No preenchimento da guia, os campos em branco são obrigatórios. 

 

3.7. A instrução para preenchimento dos campos segue o modelo TISS, constante no 

site da ASSEFAZ, no campo “Prestador”, TISS –Troca de Informação em Saúde 

Suplementar- Manual de Orientações- Manual de Orientação da Assefaz - Odontologia. 

 

3.8. Uma vez preenchida, a GTO não poderá sofrer alterações do plano de tratamento. 

Se houver necessidade de correções e/ou complementações, o prestador deverá 

contatar o Setor de Odontologia da Gerência ASSEFAZ na qual estiver cadastrado, 

informar a inutilização da GTO, e solicitar nova senha, após o preenchimento de nova 

GTO. 

 

4. Parâmetros para atendimento 

 

O prestador deverá observar os seguintes parâmetros na prestação dos serviços 

odontológicos, conforme as categorias de serviços: 
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4.1. Diagnóstico 

 

4.1.1. Consulta inicial 

 

I - Compreende a anamnese, o exame clínico, o diagnóstico, a solicitação de exames 

complementares e o preenchimento da guia de tratamento odontológico/GTO, com o 

plano de tratamento proposto; 

 

II - A consulta inicial só poderá ser solicitada novamente, pelo mesmo prestador, depois 

de decorrido o prazo de 6 (seis) meses; 

 

III - Será liberada uma consulta para cada prestador credenciado, pessoa física ou 

jurídica. A passagem por outros especialistas da mesma empresa será considerada 

encaminhamento; 

 

IV - Ao executar o exame clínico inicial, o profissional deve fazê-lo de forma completa, 

anotando as necessidades de tratamento no anexo da GTO - situação inicial. A GTO 

será preenchida com os procedimentos e as necessidades de tratamento, averiguando 

todas as necessidades do paciente, inclusive a necessidade de encaminhamento para 

as outras especialidades; 

 

V - Dados que devem ser mencionados na situação inicial: 

 

a) Dentes cariados; 

b) Dentes ausentes; 

c) Dentes restaurados; 

d) Extração indicada; 

e) Dentes com mancha branca; 

f) Descrição da situação gengival/periodontal. 

 

VI – Não há cobertura para consultas domiciliares. 
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4.1.2. Consulta de urgência/emergência 

 

I - É considerado consulta de urgência/emergência todo atendimento que não se 

constitua em passo intermediário e/ou final de tratamento iniciado pelo próprio dentista, 

de acordo com os procedimentos emergenciais: 

 

a) Sedações da dor; 

b) Colagem de fragmentos; 

c) Reimplante de dente avulsionado; 

d) Curativo pós-operatório; 

e) Hemorragia; 

f) Suturas; 

g) Pulpotomia; 

h) Pulpectomia; 

i) Drenagem de abscesso via oral ou extra-oral; 

j) Alveolite; 

k) Recolocação de Prótese; 

l) Restauração de dentes anteriores- classe IV. 

 

II – É facultada no atendimento de urgência odontológica a cobrança da consulta 

seguida dos seguintes procedimentos: 

 

a) Reimplante de dente avulsionado: É necessário RX inicial e final. Liberado uma 
única vez por dente; 
 

b) Pulpotomia em dente decíduo: É necessário RX final. Liberado uma única vez por 
dente. 

 Idade mínima para liberação: 2 (dois) anos 

 Idade máxima: 14 (quatorze) anos 
 

c) Pulpectomia: É necessário RX inicial e final com as limas endodônticas no interior 
dos condutos. Não será autorizado como passo intermediário do tratamento 
endodôntico. 
 

d) Drenagem de abscesso via oral ou extra-oral; 



 

                                                             

9 

9 

ASSEFAZ 

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

 

 

“O melhor plano para a sua saúde” 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MANUAL DO PRESTADOR - ODONTOLOGIA                                                                            JULHO/ 2011 

NORMA EXECUTIVA GNS Nº001/2011     

e) Restauração de dentes anteriores - classe IV: É necessário RX inicial e final; 

f) Radiografia de diagnóstico; 

g) Redução de Luxação de ATM – Quando a realização do reposicionamento do 

processo condilar para dentro da cavidade mandibular for possível em ambiente 

ambulatorial.  

 

III - Os procedimentos que não foram citados acima estão incluídos na consulta 

emergencial. 

 

IV - Toda solicitação de consulta de emergência deverá vir com uma justificativa 

detalhada da necessidade da mesma, e o que foi realizado, juntamente com o RX 

comprobatório. 

 

4.1.3. Exame histopatológico: 

 

Pode ser liberado para mesma região (descritas na Tabela de Domínio do manual de 

Instruções de Preenchimento das Guias Odontológicas), em intervalo de 06 (seis) 

meses. Necessário relatório com justificativa. 

 

4.1.4. Teste de Risco de Cárie/Fluxo Salivar: 

 

Poderá ser liberado 1 (uma) vez a cada 6 (seis) meses. Necessário relatório com 

justificativa. 

 

4.1.5. Punção Aspirativa com Agulha Fina: 

 

Para autorização desse procedimento há necessidade de relatório, com justificativa do 

prestador, inclusive citando o tipo de material utilizado para coleta.  

 

4.2. Radiologia: 

 

Será autorizado o procedimento de imagem (radiografias) para comprovação de 
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tratamento, inicial e final, bem como, para solicitações junto ao prestador de serviços de 

imagem contratado, com o objetivo de instruir o diagnóstico para o tratamento. As 

radiografias deverão ser acondicionadas em cartelas com identificação do paciente, 

data, dente e área, bem como, identificando quando é tratamento inicial e/ou final. 

 

I - As radiografias para comprovação de tratamento serão liberadas de acordo com o 

procedimento. 

. 

II - A série completa de radiografias periapicais e interproximais será autorizada 

mediante justificativa do prestador solicitante, tendo validade de um ano. A realização 

será autorizada somente para o prestador contratado na especialidade de radiologia 

odontológica.   

 

III - O procedimento de imagem será glosado se comprovado radiografias com 

distorções, manchas, falta de contraste, técnica realizada diferente da solicitada e que 

não permitam visualização da área de interesse e sem identificação; 

 

IV - As radiografias enviadas na película protetora do filme não serão acatadas, sendo 

glosado o RX e o procedimento.  

 

V - As faturas das radiografias realizadas por prestadores de serviços contratados na 

especialidade de radiologia devem ser acompanhadas do laudo do radiologista.  

 

4.2.1. Radiografia Periapical: 

 

I – Será analisada a indicação, uma vez que é utilizada usualmente para observação de 

infecção/inflamação apical, procedimentos endodônticos, avaliação pós-traumática dos 

dentes e do osso alveolar, avaliação da presença e posicionamento de dentes não-

irrompidos, avaliação da morfologia radicular antes das exodontias e após a cirurgia, 

avaliação minuciosa de cistos apicais e outras lesões no osso alveolar; 

 

II – As tomadas radiográficas abaixo descritas deverão ser precedidas de justificativa, 
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para analise e posterior autorização. São elas:  

 

a) molares superiores; 

b) pré-molares superiores; 

c) laterais e caninos superiores; 

d) incisivos centrais superiores; 

e) molares inferiores; 

f) pré-molares inferiores; 

g) caninos inferiores; 

h) incisivos laterais e centrais inferiores. 

 

 

4.2.2. Radiografia Interproximal (Bite-Wing): 

 

I - Será analisada a indicação, uma vez que é utilizada usualmente  para pesquisa de 

cárie nas superfícies proximais, adaptação de coroas e restaurações, e identificação de 

excessos marginais; 

 

II – As tomadas radiográficas abaixo descritas deverão ser precedidas de justificativa, 

para análise e posterior autorização. São elas:  

a) molares direito e esquerdo; 

b) pré-molares direito e esquerdo 

 

4.2.3. Radiografia Oclusal: 

 

I - Será analisada a indicação, uma vez que é utilizada usualmente   para diagnóstico de 

tumores, cistos e visualização dos dentes caninos não-erupcionados e dentes 

supranumerários. 

 

II – As tomadas radiográficas abaixo descritas deverão precedidas de justificativas para 

posterior autorização. São elas: 

a) Arco superior 
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b) Arco inferior 

 

4.2.4. Radiografia Panorâmica: 

 

Será analisada a indicação, uma vez que é utilizada usualmente  para diagnóstico de 

lesões dos ossos de maxila e mandíbula, pesquisa de reabsorções ósseas e 

radiculares, cistos, tumores, fraturas, distúrbios da articulação temporomandibular; 

avaliação cronológica da erupção dentária e avaliação de 3º molar. A solicitação deve 

ser precedida de justificativa para posterior autorização, em caso das 

excepcionalidades. É vetada a autorização de radiografia panorâmica para exames 

periódicos, exceto quando a panorâmica puder substituir as 14 periapicais. 

 

4.3. Prevenção: 

 

I - A assistência preventiva compreende os procedimentos de profilaxia, atividade 

educativa em saúde bucal (orientação de higiene bucal), aplicação tópica de flúor e 

controle de placa bacteriana. 

 

II- A profilaxia trata da remoção do biofilme( placa) dental com pasta profilática ou jato 

de bicarbonato e polimento coronário das duas arcadas. É facultada a cada 6 (seis) 

meses. 

 

III – Na atividade educativa em saúde bucal (orientação de Higiene Bucal) a ASSEFAZ 

conta com a parceria para garantir a informação e a motivação ao beneficiário quanto à 

necessidade de manter a higiene bucal, quanto aos métodos de higienização e seus 

produtos, cárie, doença sistêmica ligada a periodontopatia e manutenção de próteses. 

 

IV - As aplicações de flúor estão restritas a pacientes até 14 (quatorze) anos de idade. 

Liberação do procedimento em intervalo mínimo de 6 (seis) meses. É vedado a 

cobrança  com os códigos/procedimentos de dessensibilização e remineralização 

 

V – A primeira sessão do controle de biofilme (placa) deverá ser realizada e orientada 
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pelo dentista. A segunda sessão de controle de placa deverá ser realizada após 07 

(sete) dias, para verificação da assimilação da orientação recebida. Estão incluídas a 

profilaxia e a Aplicação Tópica de Flúor - ATF. 

 

4.4. Odontopediatria: 

 

I - Aplicação tópica de flúor é facultada para beneficiários de até 14 (quatorze) anos, a 

cada 6 (seis) meses; 

 

II - Flúor verniz é facultado para beneficiários até 14 (quatorze) anos de idade, a cada 

seis meses, mediante justificativa prévia, para autorização.  

 

III – Profilaxia trata-se da remoção do biofilme (placa) dental com pasta profilática ou 

jato de bicarbonato e polimento coronário das duas arcadas, e facultada a cada 6 (seis) 

meses. 

 

IV – O condicionamento é autorizado para pacientes com até 09 (nove) anos de idade, 

com comportamento não cooperativo ou de difícil manejo e para pacientes com 

necessidades especiais, independente da idade. Pode ser autorizado até 3 (três) 

sessões por ano 

 

V – Para o procedimento do item V, faz-se necessário a assinatura do responsável a 

cada sessão realizada, relatório com justificativa do profissional executante e não 

poderá ser realizado no mesmo dia da realização de outro procedimento. 

 

VI - Aplicação de cariostático é facultada para pacientes com até 10 (dez) anos de 

idade, mediante relatório com justificativa prévia, para autorização. 

 

VII – Na aplicação de selante está incluída a profilaxia e é facultado para beneficiários 

com até 14 (quatorze) anos, no intervalo de no mínimo de 12 (doze) meses.  

 

VIII - A aplicação de selante será autorizada até 2 (dois) anos após a erupção do dente, 
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mediante o envio de RX interproximal e/ou declaração informando que as faces 

proximais são isentas de cárie. 

 

IX – Nos tratamentos endodônticos em dentes decíduos estão incluídas as radiografias, 

com exceção das radiografias de diagnóstico inicial e final, que devem ser enviadas 

junto à fatura mediante relatório prévio com a justificativa. 

 

X - Para o tratamento de Pulpotomia de decíduo deve ser juntada radiografia inicial e 

final, mediante relatório com justificativa. 

 

XI – Na solicitação de Exodontia de decíduo deve ser enviada justificativa prévia que 

será analisada para autorização. Quando da entrega do faturamento, o profissional 

deverá enviar a radiografia inicial. 

 

XII – A restauração de dente decíduo no mesmo dente poderá ser autorizada após 24 

(vinte e quatro) meses do procedimento, mediante justificativa; 

 

XIII – É facultado coroa de acetato, aço ou policarbonato para pacientes de até 12 

(doze) anos de idade mediante relatório prévio com justificativa e apresentação de RX 

final. 

 

XIV – A Remineralização só será autorizada para pacientes com lesões brancas iniciais 

de cárie, com idades de 2 (dois) a 14 (quatorze) anos, mediante relatório prévio com 

justificativa. 

 

XV – É facultada a adequação do meio bucal com ionômero de vidro ou IRM, para 

vedamento provisório de cavidades múltiplas de cárie em pacientes com alto risco, e por 

impossibilidade de realização do tratamento restaurador, mediante relatório com 

justificativa prévia para autorização. 
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4.5. Dentística restauradora 

 

I – Para o tratamento restaurador são facultados materiais descritos abaixo. São eles: 

 

a) Ionômero de vidro; 

b) Resinas foto – polimerizáveis;  

c) Amálgama de prata.  

 

II – Nos procedimentos de restaurações estão incluídos os seguintes itens: 

 

a) Anestesia; 

b) Preparo cavitário; 

c) Forramento; 

d) Material restaurador; 

e) Acabamento e polimento. 

 

III – Para fins de pagamento poderão ser solicitadas radiografias iniciais e finais das 

restaurações com envolvimento das faces proximais (mesiais e distais). Essas 

radiografias devem ser realizadas em clínica radiológica e enviadas juntamente com o 

laudo, no faturamento. 

 

IV – É facultada a autorização de restaurações no mesmo dente e nas mesmas faces, 

no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, se verificadas infiltrações ou fraturas, 

mediante justificativa prévia e radiografia inicial; 

 

V – O profissional é responsável pela restauração executada durante 24 meses. Se 

houver alguma avaria antes do final desse prazo, o cirurgião-dentista deverá refazer a 

restauração sem ônus para o paciente e Assefaz, exceto se a justificativa for 

circunstanciada. 

 

VI – Os Núcleos de preenchimento em ionômero de vidro, resina e amálgama só serão 

autorizados para dentes tratados endodonticamente. Podem ser liberados no intervalo 
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mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, mediante justificativa prévia. Para faturamento, 

deverão se enviadas radiografia inicial e final.  

. 

VII – O ajuste oclusal (4 hemiarcadas) é facultado, quando houver sobrecarga oclusal. 

Este procedimento poderá ser realizado no máximo até 3 (três) sessões a cada dois 

anos, mediante justificativa prévia e assinatura do beneficiário/paciente ou responsável.  

 

VIII – O ajuste oclusal, preferencialmente será autorizado para outra clínica 

odontológica ou profissional que não realizou as restaurações ou próteses, mediante 

auditoria prévia.  

 

IX – A Faceta em Resina (face vestibular de dentes anteriores) poderá ser autorizada no 

intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, mediante justificativa.  

 

X - O dente deve ser avaliado na sua totalidade. Em caso de dúvida da presença de 

cárie nas faces proximais, solicitar radiografia interproximal. 

 

XI - Autorizações para restaurações em faces distintas no mesmo dente devem ser 

solicitadas na mesma guia.  

 

XII - Será liberada apenas uma restauração por face, exceto nos casos em que não 

exista comunicação entre as faces proximais. 

 

4.6. Prótese 

 

I – Para colocação de coroa unitária provisória com ou sem pino, deve ser apresentado 

relatório com justificativa para autorização e radiografia inicial no faturamento; 

 

II - Para colocação de coroa total de cerômero, será autorizada uma coroa por dente a 

cada cinco anos, mediante relatório prévio com justificativa para autorização e 

radiografia inicial e final no faturamento; 
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III - Para colocação de coroa total metálica unitária, será autorizada uma por dente a 

cada cinco anos, mediante relatório prévio com justificativa para autorização e 

radiografia inicial e final no faturamento;  

 

IV - Para Restauração Metálica Fundida (RMF), será autorizada uma por dente a cada 5 

(cinco) anos, mediante relatório prévio com justificativa para autorização e radiografia 

inicial e final no faturamento;  

 

V – Para Núcleo Metálico Fundido, será autorizado um por dente a cada cinco anos, 

mediante relatório prévio com justificativa para autorização e radiografia inicial e final no 

faturamento;  

 

VI – Para o núcleo pré-fabricado, será facultado um por dente a cada cinco anos, 

mediante relatório prévio com justificativa para autorização e radiografia inicial e final no 

faturamento;  

 

VII - Os núcleos que apresentarem tamanho menor que 2/3 (dois terços) do tamanho da 

raiz e não apresentarem justificativa do Cirurgião Dentista serão vetados, sob pena de 

glosa total. 

 

VIII – Na remoção do núcleo está incluída a remoção da coroa, não podendo ser paga 

separadamente. 

 

IX – As radiografias finais enviadas no faturamento devem ser realizadas em clínica 

radiológica, sendo necessário o envio do laudo juntamente com elas. 

 

4.7. Endodontia 

 

I – Fazem parte dos procedimentos endodônticos: 

 

a) Capeamento; 

b) Pulpectomia em emergência; 
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c) Tratamento e obturação de canal (1, 2, 3 ou mais canais); 

d) Retratamento e obturação de canal (1, 2, 3 ou mais canais); 

e) Tratamento de dentes com rizogênese incompleta; 

f) Tratamento de perfuração radicular. 

 

II - Nos procedimentos endodônticos estão incluídos os seguintes itens: 

 

a) Anestesia; 

b) Abertura coronária; 

c) Curetagem; 

d) Instrumentação e irrigação dos condutos radiculares; 

e) Utilização de medicamentos;  

f) Obturação dos canais; e 

g) Selamento provisório da cavidade.  

 

III - O número máximo permitido de radiografias em tratamentos endodônticos, para fins 

de pagamento são: 

 

a) Dentes unirradiculares - três radiografias; 

b) Dentes multirradiculares - cinco radiografias.  

 

IV - Em todo tratamento de endodontia deverá haver acompanhamento de radiografias 

pré e pós-operatórias para o seu reconhecimento. 

 

V – É imprescindível para o tratamento endodôntico a apresentação de radiografias 

iniciais e finais anexadas à fatura. 

 

VI - Qualquer alteração como fratura de lima, extravasamento de material obturador, 

lesão apical, obturação além ou aquém do limite apical é necessário o envio do relatório 

com justificativa do Cirurgião Dentista e com assinatura do beneficiário/paciente ou 

responsável.  O limite aceitável de obturação aquém é de 2 mm, sendo necessário o 

envio de relatório para a perícia da ASSEFAZ quando esse limite for ultrapassado. 
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VII - São considerados elementos multirradiculares aqueles nos quais seja permitido 

visualizar, por meio de radiografia pós-operatória, a presença e o tratamento de 2 (dois) 

ou mais condutos. 

 

VIII – É facultado o capeamento, mediante apresentação de radiografias inicial e final 

somente em caso de exposição pulpar, não sendo autorizado como passo intermediário 

de tratamento endodôntico.  

.  

4.8. Periodontia 

 

I - Os serviços relativos à periodontia deverão ser realizados, exclusivamente, por 

especialista da área. 

 

II - Os tratamentos periodontais são enquadrados por segmento. Para ser considerado 

01 (um) segmento é necessária a presença de 03 (três) dentes contíguos ou 05 (cinco) 

distantes. 

 

III – É facultada a raspagem supragengival por segmento (tratamento não cirúrgico da 

periodontite leve) quando houver presença de induto, placa e cálculo supra e sub-

gengival até 4 mm, incluídos profilaxia e aplicação tópica de flúor, mediante o envio do 

periograma com a sondagem das bolsas periodontais. 

 

IV – É facultada a raspagem subgengival e supragengival/alisamento radicular por 

segmento (tratamento não cirúrgico da periodontite avançada) quando houver bolsa 

periodontal acima de 4 mm de profundidade, consistindo na raspagem sub/supra–

gengival, alisamento e polimento radicular, incluindo profilaxia e aplicação de flúor, 

mediante apresentação de periograma, com as sondagens das bolsas periodontais,. 

Caso necessário, será solicitado às radiografias iniciais, com o escopo de auditar a 

conta. 

 

V – Fazem parte da curetagem subgengival: 
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a) Raspagem supra; 

b) Raspagem sub-gengival e 

c) Profilaxia, não podendo ser cobrada separadamente.  

 

VI - É facultado o tratamento de gengivoplastia e gengivectomia por segmento, com a 

finalidade de reduzir bolsa supra-óssea ou refazer contornos gengivais anormais, 

incluindo raspagem da área, profilaxia e aplicação tópica de flúor, mediante periograma 

e relatório com justificativa. 

 

VII - É vetado gengivoplastia e gengivectomia com raspagem supra-gengival e sub-

gengival e cirurgia periodontal a retalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

VIII – Para a dessensibilização dentária (por segmento) é necessário o envio do 

relatório com justificativa. Liberada para pacientes acima de 14 (quatorze) anos de 

idade. Não será autorizado com os procedimentos de remineralização, aplicação tópica 

de flúor e aplicação de flúor verniz. 

 

IX – É facultada a imobilização dentária com resina fotopolimerizável, mediante relatório 

com justificativa. Poderá ser liberada para o mínimo de três dentes, anexando a 

radiografia final. 

 

X – É facultada a remoção de fatores de retenção, sendo liberada uma sessão para 

quatro hemiarcos, de seis em seis meses. 

 

XI – É facultado a Cirurgia Periodontal a Retalho com a finalidade de reduzir bolsas 

infra-ósseas acima de 4 mm por meio de retalho mucoperiostal, debridamento da 

supérfície radicular e correção das cristas ósseas, mediante periograma e radiografia  

inicial. 

 

XII - Os valores pagos para as cirurgias gengivais incluem as raspagens sub e supra-

gengivais e a profilaxia. 
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XIII - Nas intervenções cirúrgicas estão incluídos os procedimentos de anestesia, 

sutura, colocação, troca ou remoção de cimento cirúrgico, curativos e revisão clínica. 

 

XIV – São vetadas cirurgias periodontais antes de promover a curetagem subgengival. 

A região da cirurgia deve ser identificada na solicitação. No faturamento, será 

necessário o envio da radiografia correspondente. 

 

XV – É facultado o controle de placa para os casos de Raspagem subgengival 

(Tratamento de Periodontite Avançada), podendo ser autorizado o máximo de três 

sessões anuais. 

 

XVII – É facultado aumento de coroa clínica com a finalidade de expor a coroa dental, 

sempre acompanhada de rebaixamento ósseo, mediante relatório, com justificativa e 

radiografia inicial e final. Pode ser autorizado após vinte e quatro meses para o mesmo 

dente. 

 

4.9. Cirurgia oral menor 

 

I - Este grupo de procedimentos é realizado em ambiente ambulatorial, ou seja, em 

consultório. 

 

II – É facultado exodontia de dente permanente, mediante radiografia inicial e final. 

 

III - É facultado exodontia a retalho nos procedimentos que exijam abertura cirúrgica da 

gengiva, com necessidade de acesso cirúrgico, mediante radiografia inicial e final. 

 

IV – É facultado exodontia de raiz residual, mediante radiografia inicial e final. 

 

V – É facultado alveoloplastia por segmento, com a finalidade de corrigir irregularidades 

do rebordo alveolar residual e prepará-lo para a colocação de uma prótese. Pode ser 

liberada após exodontias múltiplas, mínimo de três dentes por segmento, mediante 
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radiografia inicial e final. 

 

VI – É facultado a Apicetomia unirradicular sem obturação retrógrada com a finalidade 

de remoção cirúrgica de área periapical patológica com ressecção do ápice radicular de 

uma raiz preservando o dente que lhe deu origem, mediante relatório justificando e 

radiografia inicial e final. 

 

VII - É facultado Apicetomia unirradicular com obturação retrógrada, com a finalidade 

de remoção cirúrgica de área periapical patológica com ressecção do ápice radicular e 

obturação do forame apical de uma raiz preservando o dente que lhe deu origem, 

mediante relatório justificando e radiografia inicial e final. 

 

VIII – É facultado Apicetomia birradicular sem obturação retrógrada com a finalidade de 

remoção cirúrgica de área periapical patológica com ressecção do ápice radicular de 

duas raízes preservando o dente que lhe deu origem, mediante relatório justificando e 

radiografia inicial e final. 

 

IX - É facultado Apicetomia birradicular com obturação retrógrada, com a finalidade de  

remoção cirúrgica de área periapical patológica com ressecção do ápice radicular e 

obturação do forame apical de duas raízes preservando o dente que lhe deu origem, 

mediante relatório justificando e radiografia inicial e final. 

 

X - É facultado Apicetomia trirradicular sem obturação retrógrada com a finalidade de 

remoção cirúrgica de área periapical patológica com ressecção do ápice radicular de 

três raízes preservando o dente que lhe deu origem, mediante relatório justificando e 

radiografia inicial e final. 

 

XI – É facultado Apicetomia trirradicular com obturação retrógrada com a finalidade de  

remoção cirúrgica de área periapical patológica com ressecção do ápice radicular e 

obturação do forame apical de três raízes preservando o dente que lhe deu origem, 

mediante relatório justificando e radiografia inicial e final. 
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XII - É facultado Frenectomia labial com a finalidade de ressecção cirúrgica da 

hipertrofia do tecido fibro-mucoso presente na base do lábio, mediante relatório 

justificando. 

 

XIII – É facultado Frenectomia lingual com a finalidade de ressecção cirúrgica da 

hipertrofia do tecido fibro-mucoso presente na base da língua, mediante relatório 

justificando. 

 

XIV - É facultado remoção de dentes inclusos ou impactados com a finalidade de 

remoção de dentes com inclusão óssea ou submucosa, mediante relatório justificando 

radiografia inicial e final. 

 

XV - É facultada a incisão e drenagem de abscesso, mediante relatório justificando. 

 

XVI - É facultado reimplante de dentes por elemento com a finalidade de recolocação do 

dente avulsionado no alvéolo e a sua imobilização, mediante relatório justificado e 

radiografia inicial e final. 

 

XVII - É facultado Ulectomia, com a finalidade de remoção do processo hipertrófico 

muco-gengival que normalmente envolve dentes não erupcionados, mediante relatório 

justificando e radiografia inicial e final. 

 

XVIII - É facultado biópsia da boca, glândula salivar, lábio, língua, mandíbula e maxila 

com a finalidade de remover cirurgicamente um fragmento de tecido mole e /ou duro 

alterado mediante relatório com justificativa e identificação da região. 

 

XIX - É facultado odontosecção(hemissecção com ou sem amputação) com a finalidade 

de separação da estrutura dentária por corte, com ou sem amputação radicular 

mediante relatório justificando e radiografia inicial e final. 

 

XX – É facultado correção de bridas musculares (bridectomia) com a finalidade de 

correção do posicionamento da musculatura existente entre mucosa jugal e a borda 
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gengival, mediante relatório com justificativa. 

 

XXI - É facultado Cirurgia de Tórus mandibular bilateral com a finalidade de remoção 

cirúrgica de exostoses ósseas na região da mandíbula, mediante radiografia inicial 

oclusal. 

 

XXII - É facultado Cirurgia de Tórus palatino com a finalidade de remoção cirúrgica de 

exostoses ósseas na região do palato, mediante radiografia inicial e final. 

 

XXIII - É facultado Cirurgia de Tórus mandibular unilateral com a finalidade de remoção 

cirúrgica de exostoses ósseas unilateral na região da mandíbula, mediante radiografia 

inicial oclusal. 

 

XXIV - É facultado Excisão de Rânula, com a finalidade de remoção cirúrgica de cisto 

de retenção no assoalho da boca, devido à obstrução de ductos excretores das 

glândulas salivares, principalmente sublinguais, mediante relatório com justificativa. 

. 

XXV - É facultado Excisão de Mucocele com a finalidade de remoção cirúrgica de 

tumefação das glândulas salivares da mucosa bucal, principalmente nos lábios, 

mediante relatório com justificativa. 

 

XXVI - É facultado Aprofundamento de vestíbulo (Sulcoplastia) com a finalidade de 

incisão cirúrgica para refazer o sulco entre a mucosa interna do lábio e a gengiva para 

aumentar a área chapeável para prótese, poderá ser autorizado por arcada, mediante 

relatório com justificativa. 

 

XXVII - É facultada redução cruenta de fratura alvéolo-dentário com a finalidade de 

redução de fratura do alvéolo por meio de técnica cirúrgica com exposição dos 

fragmentos ósseos fraturados, com contenção por meio rígido, mediante relatório com 

justificativa, e radiografia inicial e final. Não será autorizado quando a fratura for 

causada pelo próprio prestador. 
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XXVIII - É facultada Redução incruenta de fratura alvéolo-dentário com a finalidade de 

redução de fratura do alvéolo por meio de manobra bidigital, sem exposição dos 

fragmentos ósseos fraturados, mediante radiografia inicial e final. Não será autorizado 

quando a fratura for causada pelo próprio prestador. 

 

XXIX - É facultado Exérese de pequenos cistos de mandíbula/maxila com a finalidade 

de remoção de pequenos cistos da região da mandíbula e/ou maxila, mediante relatório 

e radiografia inicial e final. 

 

XXX - É facultado Tratamento cirúrgico de fístulas buco-nasais ou buco-sinusais com a 

finalidade de tratamento cirúrgico da comunicação entre a cavidade bucal e nasal e da 

comunicação entre a cavidade bucal e o seio maxilar, quando o procedimento for 

realizado em ambiente ambulatorial, mediante relatório com justificativa e radiografias 

inicial e final. 

 

XXXI - É facultado Tratamento cirúrgico de tumores benignos e hiperplasia de tecidos 

ósseos/cartilaginosos na mandíbula/maxila com a finalidade de tratamento cirúrgico do 

crescimento anormal de células benignas (tumor) e do aumento do número de células 

(hiperplasia) do tecido ósseo ou cartilaginoso, da mandíbula ou maxila, mediante 

relatório com justificativa e radiografia inicial e final. 

 

XXXII - É facultado Tratamento cirúrgico de tumores benignos e hiperplasia de tecidos 

moles na mandíbula/maxila, com a finalidade do tratamento cirúrgico do crescimento 

anormal de células benignas (tumor) e do aumento do número de células (hiperplasia) 

de tecidos moles da mandíbula ou maxila, mediante relatório com justificativa. 

 

XXXIII - É facultado Tratamento cirúrgico de tumores odontogênicos sem reconstrução 

com a finalidade do tratamento cirúrgico, sem reconstrução de células benignas 

originadas dos tecidos e formadores do dente, quando a localização e características da 

lesão permitir a realização do procedimento em ambiente ambulatorial, mediante 

relatório com justificativa e radiografia inicial e final. 
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XXXIV – Estão inclusos no ato cirúrgico anestesia (infiltrativa ou troncular) e os demais 

materiais utilizados, além dos cuidados pós-operatórios. 

 

5. Procedimentos não cobertos 

 

I - Procedimentos não constantes na Tabela de Procedimentos da ASSEFAZ- 

TPA/TUSS. 

 

II - Qualquer cirurgia odontológica com acomodação em ambiente hospitalar, ortodontia, 

implantes dentários, prótese sobre implante e clareamento dental e procedimentos 

citados no contrato, na Cláusula das Exclusões de Atendimento. 

 

6. Solicitação de Autorização para o procedimento 

 

 

I - O Setor Odontológico da ASSEFAZ promoverá autorização mediante senha para o 

tratamento solicitado, em conformidade com o contrato e orientações deste manual. O 

prestador deverá solicitar, à Gerência ASSEFAZ do estado de domicilio cadastrado, a 

autorização até cinco dias, a contar da data de postagem no Sistema (por meio 

eletrônico), conforme consta no contrato de prestação de serviços. 

 

II - O prestador de serviços contratado deverá entrar em contato com o Setor 

Odontológico da ASSEFAZ, dois dias úteis após a solicitação, para saber o resultado da 

análise da guia. 

 

III - Caso ocorra mudança no fluxo, a Fundação ASSEFAZ formalizará Termo Aditivo ao 

Contrato e atualizará este Guia, divulgando-o aos prestadores, por meio eletrônico, fax, 

entre outros. 

 

7. Tratamento odontológico 

 

Para realização dos tratamentos odontológicos e das auditorias finais, bem como 
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solicitação de autorização, a GTO deverá ser corretamente preenchida e os 

procedimentos devem ser informados de acordo com o padrão da Federação Dentária 

Internacional/FDI e da Agência Nacional de Saúde/ANS, conforme exemplificado 

abaixo. 

 

DENTES PERMANENTES: 

 

- SUPERIOR:  

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

- INFERIOR: 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

 

 

 

DENTES PERMANENTES EXTRANUMERÁRIOS: 

 

19 – na hemi-arcada superior direita 29 – na hemi-arcada superior esquerda 

39 – na hemi-arcada inferior esquerda 49 – na hemi-arcada inferior direita 

 

DENTES DECÍDUOS: 

- SUPERIOR: 

   55 54 53 52 51     61 62 63 64 65 

 

- INFERIOR 

   85 84 83 82 81     71 72 73 74 75 

 

 

 

DENTES DECÍDUOS EXTRANUMERÁRIOS: 

 

59 – na hemi-arcada superior direita 69 – na hemi-arcada superior esquerda 



 

                                                             

28 

28 

ASSEFAZ 

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

 

 

“O melhor plano para a sua saúde” 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MANUAL DO PRESTADOR - ODONTOLOGIA                                                                            JULHO/ 2011 

NORMA EXECUTIVA GNS Nº001/2011     

79 – na hemi-arcada inferior esquerda 89 – na hemi-arcada inferior direita 

 

FACES: 

Dentes anteriores superiores: M, D, V,P, I 

Dentes anteriores inferiores: M,D,V,L,I 

Dentes posteriores superiores: M,D,V,L,O 

Dentes posteriores inferiores: M,D,V,L,O 

 

SEGMENTOS: 

ARCO SUPERIOR 

S1 – dentes de 14 a 18(1º pré a 3º molar superior direito) 

S2 – dentes de 13 a 23 (canino a canino superiores) 

S3 – dentes de 24 a 28(1º pré a 3º molar superior esquerdo) 

ARCO INFERIOR 

S4 – dentes de 34 a 38 (1º pré a 3º molar inferior esquerdo) 

S5- dentes de 33 a 43 (canino a canino inferiores) 

S6 – dentes de 44 a 48 (1º pré a 3º molar inferior direito) 

  S1                            S2                       S3 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 33 32 31 41 42 43 34 35 36 37 38 

S6 S5                    S4 

 

Obs: Para ser considerado um segmento, é necessária a presença de, no mínimo, 3 

(três) dentes para os presentes, e  5 (cinco) dentes, no caso de dentes distantes. 

 

HEMI-ARCOS 

Superiores 

HASD - (hemi-arco superior direito) dentes de 11 a 18 

HASE - ( hemi-arco superior esquerdo) dentes de 21 a 28 

 

Inferiores 

HAID - dentes de 31 a 38 
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HAIE – dentes de 41 a 48 

 

OUTRAS ÁREAS: 

AS – Arcada Superior 

AI - Arcada Inferior 

ASAI - Boca Toda – Arcada Superior e Inferior 

P – Palato 

 

8. Do faturamento 

 

I - A cobrança pelos serviços prestados é realizada pelo encaminhamento da 

respectiva fatura à gerência da ASSEFAZ, do Estado do domicílio do contratado. 

 

II - A fatura enviada deve conter as Guias de Tratamento Odontológico/GTO, com a 

senha da autorização solicitada previamente, radiografias e relatórios, quando 

necessários ao procedimento, bem como a Nota Fiscal para Pessoa Jurídica e o 

Recibo de pagamento à autônomo (RPA) para Pessoa Física.  

 

III - No cálculo dos serviços odontológicos executados, o prestador deve considerar 

os valores descritos na tabela de honorários odontológicos, constantes no contrato 

de prestação de serviços, celebrado entre a Fundação ASSEFAZ e o prestador de 

serviços. 

 

IV - Do dia 1º (primeiro) ao dia 5 (cinco) de cada mês, o prestador deverá enviar à 

ASSEFAZ as faturas contendo a Guia Odontológica de Tratamento/GTO, com os 

campos obrigatórios preenchidos, sem rasuras e sem uso de corretivo. 

 

V - O ônus decorrente da ausência do beneficiário à consulta e ao tratamento 

odontológico será de responsabilidade exclusiva do contratante. 

 

VI - Se houver glosa, a mesma será descrita no campo de observação da guia TISS.  
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VII - A guia de tratamento odontológico/GTO deverá ser preenchida com os 

tratamentos executados, assinada pelo beneficiário ao lado de cada procedimento, e 

enviada junto ao recibo/nota fiscal, para que seja faturada. 

 

9. Da perícia odontológica 

 

I - A perícia ocorrerá quando houver necessidade de esclarecimento referente ao 

plano de tratamento proposto, antes de sua autorização, ou após a execução do 

serviço, antes do pagamento. Será executada por outro dentista prestador indicado 

pela ASSEFAZ. 

 

II - Em qualquer momento o Auditor da ASSEFAZ poderá solicitar complementos, 

como radiografias, relatórios, entre outros, a fim de subsidiar melhor a análise para 

autorização ou pagamento de procedimentos. 

 

10. Do pagamento 

 

As regras, fluxos e valores de remuneração para pagamento dos serviços prestados 

estão descritos no Contrato de Prestação de Serviços. A fatura será paga no dia 10 

(dez) do mês subseqüente, de acordo com as normas expedidas pela Fundação 

ASSEFAZ.  

 

11. Considerações finais 

 

I - Os prestadores de serviços contratados, deverão observar as orientações abaixo, 

bem como o item “Glosas e Negativas” do “Manual de Conteúdo e Estrutura – 

ODONTOLOGIA – Instruções para Preenchimento das Guias”, disponibilizado pela 

ANS, e atualizado periodicamente por aquela Agência, visando evitar glosas, 

devoluções de guias, atrasos na liberação das autorizações e no pagamento das 

faturas, bem como transtornos aos beneficiários: 

 

a) As guias de cobrança e notas/recibos fiscais não podem apresentar rasuras; 
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b) Todos os campos em branco da guia TISS precisam ser devidamente 

preenchidos, inclusive os valores individuais dos tratamentos, o valor total e a 

assinatura do paciente; 

c) As radiografias devem ser acondicionadas em cartela apropriada, com 

identificação do paciente, do dente, e informar se o tratamento é inicial e/ou 

final; 

d) As autorizações têm validade de 30 (trinta) dias, para a efetiva realização dos 

procedimentos, contados a partir da data da solicitação; 

e) O prazo máximo para a apresentação da fatura é de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data do atendimento; 

f) Sempre que necessária a auditoria odontológica solicitará complementos, 

como relatórios, periograma e radiografias iniciais e/ou finais; 

g) As senhas de autorizações distintas não poderão ser cobradas na mesma 

guia.  

II - Em caso de dúvidas, sugestões e/ou ouvidorias, o prestador deverá contatar a 

Gerência Estadual/Local desta Fundação, responsável pelo contrato entre as partes. 

III – Tabela de Domínio dos Procedimentos Odontológicos por Região  

TABELA DE DOMÍNIO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS POR REGIÃO (ANS) 

      Código Descrição 

AS Arco Superior 

AI Arco Inferior 

HASD Hemi-Arco Superior Direito 

HASE Hemi-Arco Superior Esquerdo 

HAID Hemi-Arco Inferior Direito 

HAIE Hemi-Arco Inferior Esquerdo 

ASAI Arcadas Superior e Inferior 

S1 Sextante superior posterior direito 

S2 Sextante superior anterior 

S3 Sextante superior posterior esquerdo 

S4 Sextante inferior posterior esquerdo 

S5 Sextante inferior anterior 

S6 Sextante inferior posterior direito 

RIS Região dos Incisivos centrais superiores 

RCSD Região do canino e lateral superior direitos 

RPSD Região dos pré-molares superiores direitos 

RMSD Região dos molares superiores direito 
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RCSE Região do canino e lateral superior esquerdos 

RPSE Região dos pré-molares superiores esquerdos 

RMSE Região dos molares superiores esquerdos 

RII Região dos incisivos inferiores 

RCID Região de canino inferior direito 

RPID Região dos pré molares inferiores direitos 

RMID Região dos molares inferiores direitos 

RCIE Região de canino inferior esquerdos 

RPIE Região dos pré-molares inferiores esquerdos 

RMIE Região dos molares inferiores esquerdos 

RMD Região dos molares lado direitos 

RME Região dos molares lado esquerdos 

RPD Região dos pré-molares lado direitos 

RPE Região dos pré-molares lado esquerdos 

RMPE Região dos molares e pré-molares lado esquerdos 

RMPD Região dos molares e pré-molares lado direitos 

SM Região do assoalho do seio maxilar 

TU Região do Túber 

RL Região lingual 

RP Região palatina 

RV Região vestibular 

RSMD Região Sub-Mandibular Direita 

RSME Região Sub-Mandibular Esquerda 

RSL Região Sub-Lingual 

SI Região de Sínfise 

FLI Freio lingual 

FLA Freios labiais 

UV Úvula 

PP Pregas palatinas 

PI Papila incisiva 

LS Lábio Superior 

LI Lábio Inferior 

LG Língua 

CL Comissura labial 

AB Assoalho de boca 

PA Palato 

MJ Mucosa jugal 

PD Palato duro 

PM Palato mole 

RM Região retromolar 

MA Mucosa alveolar 

GI Gengiva inserida 

PT Parótida 
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TP Tonsilas palatinas 

  

 

Fundação ASSEFAZ. 

 
 


