CIRURGIA ORAL - É o campo da Medicina Dentária que se ocupa das pequenas cirurgias dentro da cavidade oral.
Exodontias de dentes decíduos – Extracção de dentes de leite


Exodontia de dente decíduo monorradicular - Extracções simples de um dente erupcionado



Exodontia de dente decíduo multirradicular - Extracções simples de um dente erupcionado com mais de
duas raízes

Exodontias de dentes permanentes (1) (DD= 01-Monorradicular;=02-Multirradicular)


Exodontia de dente monorradicular - Extracções simples de um dente erupcionado



Exodontia de dente multirradicular - Extracções simples de um dente erupcionado com duas ou mais raízes



Exodontia de dente monorradicular com odontossecção - Extracção com ajuda de técnicas cirúrgicas para
seccionar o dente com uma raiz



Exodontia de dente multirradicular com odontossecção – Extracção com ajuda de técnicas cirúrgicas para
seccionar o dente com duas ou mais raízes



Exodontia de dente monorradicular com osteotomia – Extracção de dente definitivo com uma raiz com a
ajuda de técnicas de remoção cirúrgica do osso



Exodontia de dente multirradicular com osteotomia – Extracção de dente definitivo com duas ou mais raízes,
com a ajuda de técnicas de remoção cirúrgica do osso



Exodontia de dente monorradicular com odontossecção e osteotomia – Extracção de dente definitivo com
uma raiz com a ajuda de técnicas de secção do dente e remoção cirúrgica do osso



Exodontia de dente multirradicular com odontossecção e osteotomia - Extracção de dente definitivo com
duas ou mais raízes, com a ajuda de técnicas de secção do dente e remoção cirúrgica do osso



Exodontia de dente monorradicular incluso - Extracção de um dente definitivo cuja coroa não se visualiza
com uma raiz



Exodontia de dente multirradicular incluso / sisos - Extracção de um dente definitivo cuja coroa não se
visualiza com mais de uma raiz



Exodontia de Dentes supranumerários - Extracção de um dente definitivo extra na cavidade oral



Exodontia de dente supranumerário - Extracção de um dente definitivo extra na cavidade oral



Exodontia de dente supranumerário com odontossecção - Extracção de um dente definitivo extra na
cavidade oral com a ajuda de técnica de secção dentária



Exodontia de dente supranumerário com osteotomia - Extracção de um dente definitivo extra na cavidade
oral com a ajuda de técnica de remoção cirúrgica de osso



Exodontia de dente supranumerário com odontossecção e osteotomia - Extracção de um dente definitivo
extra na cavidade oral com a ajuda de técnicas de secção dentária e de remoção cirúrgica de osso

Traumatologia - Acidentes traumáticos que afectam a coroa ou raiz do dente


Reimplante intencional de dente monorradicular - Colocação do dente numa posição mais favorável dentro
do alvéolo de um dente com uma raiz



Reimplante intencional de dente multirradicular - Colocação do dente numa posição mais favorável dentro
do alvéolo de um dente com mais de duas raízes

Amputação radicular – Técnica cirúrgica com vista a remover parte da raiz do dente
Drenagens - É um processo cirúrgico supurativo, agudo ou crónico, da região periapical de um dente para aliviar a
região afectada pelo abcesso


Drenagem de abcesso através da mucosa oral - Incisão e drenagem de um abcesso pela via mucosa



Drenagem de abcesso por via coronária - Drenagem de um abcesso através da coroa de um dente

Enucleação de quisto – Extirpação/ remoção total de um quisto
Biópsias - Técnica cirúrgica para remoção de uma amostra ou remoção total de zonas de tecido duro ou mole na
cavidade oral.


Biopsia de tecidos moles (não inclui custos de transporte e laboratório) - Técnica cirúrgica para remoção de
uma amostra ou remoção total de zonas de tecido mole na cavidade oral



Biopsia de tecidos duros (não inclui custos de transporte e laboratório) - Técnica cirúrgica para remoção de
uma amostra ou remoção total de zonas de tecido duro na cavidade oral

Aprofundamento do Vestíbulo (DD=id. Do quadrantes CC=01) - Correcções cirúrgicas da região do vestíbulo (região
anatómica entre mucosa labial interna e gengiva) que são realizadas por quadrante (1º ao 4º)
Frenectomias - Eliminação do freio labial / lingual


Frenectomia de freio lingual - Eliminação do freio lingual



Frenectomia de freio labial superior – Eliminação do freio labial maxilar



Frenectomia de freio labial inferior – Eliminação do freio labial mandibular

Correcção de defeitos ósseos -Técnicas cirúrgicas que vão corrigir alterações anatómicas fisiológicas ou
irregularidades ósseas, causadas por patologias, com ou sem aplicação de tecidos/materiais orgânicos de origem
humana, animal ou sintética nos defeitos ósseos
Osteoplastias - Correcção cirúrgica de imperfeições/irregularidades ósseas com ou sem aplicação de
tecidos/,materiais de origem humana, animal ou sintética aquando da correcção cirúrgica


Osteoplastia com biomateriais - Correcção cirúrgica de imperfeições/irregularidades ósseas com aplicação
de tecidos/,materiais de origem humana, animal ou sintética aquando da correcção cirúrgica



Osteoplastia sem biomateriais - Correcção cirúrgica de imperfeições/irregularidades ósseas sem aplicação de
tecidos/,materiais de origem humana, animal ou sintética aquando da correcção cirúrgica

Sutura


Sutura de ferida operatória - Não reabsorvível / absorvível – Colocação de sutura para promover um
encerramento da zona cirúrgica



Remoção de sutura - Procedimento que visa retirar fios de sutura, quando não reabsorvível

Excisão de exostose (tórus mandibula / palato) - Correcção cirúrgica de imperfeições/irregularidades ósseas no
palato ou no tórus mandibular

Amputação radicular (Apicectomia) - Técnica cirúrgica com vista a remover parte de uma raiz do dente
Exposição de coroas - Remoção cirúrgica do tecido mole e duro que envolve um dente incluso, de forma a ser
traccionado por aparelho ortodôntico até à posição pretendida

