
BANCO CENTRAL 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE A TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

 DO PASBC 

(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL). 

 

Inicialmente o cooperado deve ler todo o manual, onde está inclusa a Tabela , para então iniciar o 

atendimento. 

 

 Atendimento Inicial: 

Ao atender o paciente, este deverá está munido do seu cartão do Beneficiário e Cédula de Identidade, 

devendo ser observado prazo de validade do cartão.  

Após o Exame Clínico preencher o formulário PASBC-GUIA/ORÇAMENTO ODONTOLÓGICO EM DUAS 

VIAS,  carbonada E PASBC- Guia de Atendimento. 

Se o valor dos procedimentos for até R$ 500,00 (Quinhentos reais) , não haverá necessidade de 

autorização e /ou Perícia Inicial e Final, mas, o PASBC, poderá determinar a realização de perícia independente 

do valor do tratamento.  

Os casos de prótese/implante e ortodontia, necessitarão de autorização prévia e perícia(s) independente 

de valor. 

No campo de quantidade do formulário, poderá ser registrado mais de uma quantidade se o procedimento 

for igual, em seguida o código e o valor total, e abaixo o total geral. 

É obrigatório a indicação, por escrito do número do(s) dente(s) a serem tratados, na relação de 

procedimentos propostos que são formulários: PASBC-GUIA ORÇAMENTO ODONTOLÓGICO EM DUAS VIAS,  

carbonada e PASBC- Guia de Atendimento. 

 

Atendimento de Urgência :  

Sábados , domingos e feriados, e,  nos dias úteis no horário das 22:00 às 06:00 h. 

 

Conceito da urgência:  

Todos os procedimentos necessários a solução do caso, e não poderá , constituir passo intermediário ou final 

de tratamento iniciado pelo próprio dentista que prestar o atendimento. Este tipo de atendimento deve ser 

realizado em uma única sessão. Após o qual , sera´encaminhado ao PASBC e solicitará autorização para dar 

continuidade ao tratamento se assim for o caso. O cirurgião dentista deverá ainda , informar no orçamento o 

dia e a hora que prestou o atendimento. 

 

Observações: 

Ausências não avisadas com antecedência mínima de 24 horas a consulta agendada, acarretará o pagamento 

ao prestador e desconto integral na folha de pagamento do titular do PASBC. 

Os códigos 91.01.0020 e 91.01.0080 não serão autorizados para outras especialidades,  que não periodontia, 

quando for previsto o tratamento junto com a parte clínica. 

O atendimento para aplicação de cariostático a paciente até 10 anos será em uma única sessão. A exceção 

será encaminhada para autorização. 



Em Odontopediatria , a aplicação de selante só será permitida em dente hígidos e em pacientes até 14 anos 

com intervalo mínimo de 1 ano entre as aplicações.Não serão cobertas pelo plano, aplicações de selante 

associadas a restaurações de resinas como forma de proteção adicional.  

 

Garantia do serviço executado: 

Dentística:  2 anos 

Endodontia: 2 anos 

Implante: 5 anos 

Prótese: 3 anos 

Prótese sobre implante : 3 anos 


