
PROTOCOLO DE REGULAÇÃO PARA ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

 

1-  PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA EM ENDODONTIA 

A) Sexo: ambos 

B) Idade: 06 a 110 anos 

C) Orientações Gerais para encaminhamento: 

o Somente encaminhar pacientes com demais etapas clínicas concluídas, quando não 
for possível, efetuar ao menos a adequação e orientações de higiene bucal. 

o Exclusivamente dentes permanentes, encaminhando somente após a total remoção de 
cárie e verificação da real necessidade de tratamento; 

o Realizar abertura coronária antes de encaminhar; 
o Sempre informar qual (is) dente (s) é (são) indicado (s) para endodontia; 
o Se necessária, realizar reconstrução do elemento dentário que permita a adaptação do 

grampo para isolamento absoluto; 
o Em casos de encaminhamentos de pacientes com elementos dentários com indicação 

de prótese fixa, caberá ao cirurgião-dentista da atenção primária informar o paciente 
em relação ao custo-benefício da mesma. 

 

D) Motivos de encaminhamento: 

o Dentes com necessidades de tratamento endodôntico (uni, bi, tri radiculares) 
o Pulpites irreversíveis (biopulpectomias ou necropulpectomias); 
o Comprometimento pulpar por fratura ou trauma; 
o Dentes com lesão apical de origem endodôntica ou endo-pério (constada 

radiograficamente); 
o Dentes com necessidade endodôntica em virtude de procedimento protético; 
o  Retratamento de canais mediante constatação da necessidade do procedimento 

(independendo do local de execução da endodontia prévia); 
o Terceiros molares (somente casos específicos). 

 
 
Dentes com necessidades de tratamento endodôntico (uni, bi, tri radiculares). 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (se houver) 

Observação: Pacientes com relato de dor difusa ou irradiada e /ou abcessos em evolução 
acompanhados por edema e sintomatologia dolorosa deverão ser considerados como 
prioritários. 
 

 

Pulpites irreversíveis (biopulpectomias ou necropulpectomias). 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (se houver) 
 

Observação: Considerar mesmo critério descrito pela observação anterior. 
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Comprometimento pulpar por fratura ou trauma 

 Encaminhar com relato do quadro clínico descrevendo tempo do ocorrido e 
caracterização da sintomatologia dolorosa, se houver. 

Exames complementares  

 Rx Periapical (se houver) 

 Rx Panorâmico (se houver) 

Observação: Pacientes que se encontrarem em acompanhamento para evolução clínica de 

trauma dentário deverão ser priorizados. 

 
 
Dentes com lesão apical de origem endodôntica ou endo-pério (constada 
radiograficamente) 
 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
 Verificar comprometimento da região de furca mediante sondagem prévia, descrevendo 

os achados no relato do quadro clínico.  

Exames complementares  

 Rx Periapical (se houver) 
 

Dentes com necessidade endodôntica em virtude de procedimento protético. 
 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
 Verificar se o paciente possui interesse na confecção de peças protéticas (custo-

benefício).  
 

Exames complementares  

 Rx Periapical (se houver) 
 

Retratamento de canais radiculares. 
 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico, contendo descrição da condição 
atual do dente, independente do local de execução da endodontia prévia. 
 

Exames complementares  

 Rx Periapical (se houver) 
 

 

Observação: Nos casos de retratamento, o paciente será submetido à avaliação do 
especialista para verificação da necessidade e/ou viabilidade do tratamento. 

 
 
Terceiros Molares (casos específicos) 
 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico, contendo descrição da condição 
atual do dente. 

 Verificar se há função mastigatória e/ou ausência de 1º e/ou 2º molar (es) no 
quadrante. 

 Verificar de o dente apresenta prognóstico favorável. 
 Verificar se existe a possibilidade de acesso dos instrumentos endodônticos. 
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Observação: Nos casos dos terceiros molares, o paciente será submetido à avaliação do 
especialista para verificação da necessidade e/ou viabilidade do tratamento. 

 
 

Exames complementares  

 Rx Periapical (se houver) 

 
 

 

Observação: Para todos os procedimentos supracitados, a correta descrição do quadro de 
saúde, histórico médico e grau de complexidade em que se encontra o paciente é de 
responsabilidade do Solicitante, devendo ser transcrita na íntegra pelo Operador no ato da 
regulação. A ausência de informações que justifiquem prioridade (CID, histórico, pareceres 
etc.) acarretará em: 1- Devolução para correto preenchimento do encaminhamento por parte 

da unidade solicitante; 2- Classificação como não prioritário, de acordo com os dados 

descritos no ato da regulação. 
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2-  PROTOCOLO SUGERIDO PARA A CONSULTA EM PERIODONTIA: 
 
A) Sexo: ambos 

B) Idade: 12 a 110 anos 
 
C) Orientações Gerais para encaminhamento: 
 

o Não deverão ser encaminhados pacientes sem o tratamento básico realizado; 
o Dentes com mobilidade grau III são considerados indicação para exodontia; 
o  Não encaminhar pacientes com higiene bucal muito precária e sem perfil de adesão à 

proposta terapêutica; 
o Nos casos de cirurgia periodontal, remover todo tecido cariado e realizar selamento 

provisório. 

 
 
D) Motivos de encaminhamento 
  

o Periodontopatias avançadas;  
o Cirurgia periodontal com acesso por dente; 
o Cálculo subgengival associado à perda óssea localizada; 
o Aumento de coroas clínicas, cirurgias pré-protéticas mediante indicação das demais 

especialidades, orientando o paciente quanto ao eventual ônus da etapa protética; 
o Gengivectomias e gengivoplastias decorrentes de processos hiperplásicos, 

frenectomias labiais e bridectomias mediante indicação; 
o Cunha distal/mesial no caso de bolsa periodontal (superior 4 mm) para regiões de 

trauma e difícil higienização; 
o Retalho a campo aberto/raspagem a céu aberto. 

 
 
Periodontopatias avançadas  

 Considerar como parâmetro, presença de bolsa periodontal superior a 4mm. 
 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (se houver) 

 Rx interproximal (se houver)  
 

 

Observação: Quadros de doença periodontal com comprometimento de vários sextantes com 
secreção purulenta via sulco gengival, perda óssea com comprometimento periodontal de 
elemento dentário com potencial protético ou pilar de Prótese, deverão ser considerados 
prioritários. 

 
 
Cirurgia periodontal com acesso por dente 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (se houver) 

 Rx interproximal (se houver)  
 

 

Observação: Cirurgias periodontais necessárias para reabilitação protética de dentes 
anteriores, em pacientes com comprometimento estético ou passível do mesmo, serão 
consideradas prioridades. 
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Cálculo subgengival associado à perda óssea localizada 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (se houver) 

 Rx interproximal (se houver)  

Aumento de coroas clínicas e/ou cirurgias pré-protéticas 
 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
 Caso o procedimento se destine à confecção de prótese unitária, o paciente deverá ser 

orientando previamente quanto ao eventual ônus da etapa protética. 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (se houver) 

 Rx interproximal (se houver)  

 
Gengivectomias e gengivoplastias  

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
 Procedimento voltado para os casos de processos hiperplásicos, frenectomias e 

bridectomias.  
 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (se houver) 

 Rx interproximal (se houver)  
 
 

Cunha distal/mesial no caso de bolsa periodontal (superior 4 mm) 
 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
 Procedimento indicado para regiões de trauma e difícil higienização. 

 
Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (se houver) 

 Rx interproximal (se houver)  
 

Retalho a campo aberto/raspagem a céu aberto 
 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
 Procedimento indicado para presença de bolsa profunda (≥ 7 mm), dificuldade de 

acesso para controle de placa, correção de defeitos estéticos gengivais. 
 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (se houver) 

 Rx interproximal (se houver)  
 

 

Observação: Para todos os procedimentos supracitados, a correta descrição do quadro de 
saúde, histórico médico e grau de complexidade em que se encontra o paciente é de 
responsabilidade do Solicitante, devendo ser transcrita na íntegra pelo Operador no ato da 
regulação. A ausência de informações que justifiquem prioridade (CID, histórico, pareceres 
etc.) acarretará em: 1- Devolução para correto preenchimento do encaminhamento por parte 

da unidade solicitante; 2- Classificação como não prioritário, de acordo com os dados 

descritos no ato da regulação. 
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3- PROTOCOLO SUGERIDO PARA A CONSULTA AMBULATORIAL EM CIRURGIA 

BUCOMAXILO-FACIAL 

A) Sexo: ambos 

B) Idade: 0 a 110 anos 
 
C) Orientações Gerais para encaminhamento: 
 

o Somente encaminhar pacientes atendidos pelas unidades de atenção primária, que 

antes de encaminhar pacientes para a especialidade de Cirurgia deverão realizar 

adequação do meio bucal com selamento permanente ou provisório das cavidades 

abertas, remoção de cálculo supra gengival; 

o As cirurgias básicas devem ser realizadas nas unidades de saúde da atenção 

primária; 

o No ato do encaminhamento, anexar radiografia do elemento dentário ou região em 

questão (em unidades que possuam aparelho de raios-X) ou solicitação para a 

especialidade de Radiologia, que deverá ser realizada antes da data agendada para a 

cirurgia; 

o Ao encaminhar pacientes com idade avançada, avaliar custo-benefício e a viabilidade 

de realização do procedimento cirúrgico; 

o Pacientes encaminhados para cirurgia parendodôntica deverão ter canal tratado ou 

retratado adequadamente nos últimos 14 dias; 

o O profissional executante poderá solicitar exames laboratoriais complementares se 

achar necessário. 

 
D) Motivos de encaminhamento 
 

o Apicectomias, obturação retrógrada e curetagem periapical; 
o Cirurgia de dentes inclusos/semi-inclusos; 
o Frenectomia lingual (maiores de 5 anos); 
o Ulectomias, osteotomias corretivas; 
o Cirurgia de tecidos duros e moles (tórus palatino e mandibular, cistos, outros); 
o Cirurgias pré-protéticas; 
o Correções de comunicação buco sinusal, fistulas intra e/ou extra oral; 
o Excisão de Rânula, demais fenômenos de retenção bem como cálculos de glândula 

salivar; 
o Demais procedimentos contidos na portaria n. 1.464, de 24 de junho de 2011. 
 

 

Apicectomias, obturação retrógrada e curetagem periapical 
 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
 Procedimento deve ser solicitado pelo Endodontista e a solicitação deve conter parecer 

deste profissional. 
 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (obrigatório) 
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Cirurgia de dentes inclusos, semi-inclusos e impactados 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
 Mencionar na solicitação eventuais medicamentos prescritos.   

Exames complementares necessários: 

  É obrigatória a apresentação de Rx Periapical nítido e recente no ato da primeira 
consulta. 
  

Frenectomia lingual  

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
 Procedimento destinado aos indivíduos maiores de 5 anos. 
 Pode ser solicitado por profissionais   Cirurgiões Dentistas, Fonoaudiólogos e Médicos.   

 
 
Ulectomias e/ou osteotomias corretivas 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
 Mencionar na solicitação eventuais medicamentos prescritos.   

Exames complementares necessários: 

  É obrigatória a apresentação de Rx Periapical e/ou interproximal nítido no ato da 
primeira consulta. 
  

Cirurgia de tecidos duros e moles 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 

Exames complementares necessários:  

 Rx Periapical (obrigatório) 

 Rx Interproximal (se houver) 
 

Observação: Este procedimento se destina à intervenção cirúrgica para tórus palatino e 

mandibular, cistos entre outros. Pacientes que necessitem desses procedimentos para 

realização de peças protéticas deverão ser considerados prioritários.  

 
Cirurgias pré-protéticas 
 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
 Procedimento deve ser solicitado pelo Cirurgião Dentista Protesista e a solicitação 

deve conter parecer do mesmo. 
 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (obrigatório) 

 Rx Interproximal (se houver) 

Observação: Pacientes que necessitem desses procedimentos para realização de peças 

protéticas deverão ser considerados prioritários 

Correções de comunicação buco sinusal 
 

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
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Exames complementares necessários: 

 Rx Oclusal (se houver) 

 Rx Panorâmico (se houver) 
 

Observação: Pacientes que necessitem desses procedimentos deverão ser considerados 

prioritários 

 
Excisão de Rânula, demais fenômenos de retenção bem como cálculos de glândula 
salivar  

 Encaminhar com relato sucinto do quadro clínico. 
 

Exames complementares necessários: 

 Rx Panorâmico (se houver) 

 Rx Periapical (caso este apresente imagem de relevância) 

 

Demais procedimentos contidos na portaria n. 1.464, de 24 de junho de 2011 
 
 A lista completa dos procedimentos considerados como de competência do Cirurgião 

Bucomaxilofacial a serem realizados nas dependências dos Centros de Especialidade 
Odontológicas encontra-se disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1464_24_06_2011.html 

 

E) ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO HOSPITALAR - Procedimentos classificados como 
de maior complexidade que não são listados como de competência dos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEO) são contemplados pelo “PROTOCOLO SUGERIDO 
PARA CONSULTA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL” a saber: 

o Fraturas faciais; 

o Neoplasias do complexo maxilomandibular (benignas/malignas); 

o Doenças relacionadas às glândulas salivares (maiores/menores); 

o Tratamento cirúrgico dos cistos do complexo maxilomandibular; 

o Mal oclusões dento-esqueléticas (cirurgia ortognáticas); 

o Enxertos ósseos; 

o Transplante e reimplante dentário; 

o Biópsias do complexo maxilomandibular; 

o Cirurgia com finalidade ortodôntica; 

o Malformações congênitas ou adquiridas da maxila e mandíbula; 

o Outras malformações ou doenças. 

 

Observação: Os procedimentos listados no item “E” são considerados como 
procedimentos de média e alta complexidade e por sua vez deverão ser realizados em 
ambiente hospitalar, seguindo as especificações do protocolo que rege a especialidade 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.  

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1464_24_06_2011.html
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Observação: Para todos os procedimentos supracitados, a correta descrição do quadro de 
saúde, histórico médico e grau de complexidade em que se encontra o paciente é de 
responsabilidade do Solicitante, devendo ser transcrita na íntegra pelo Operador no ato da 
regulação. A ausência de informações que justifiquem prioridade (CID, histórico, pareceres 
etc.) acarretará em: 1- Devolução para correto preenchimento do encaminhamento por parte 

da unidade solicitante; 2- Classificação como não prioritário, de acordo com os dados 

descritos no ato da regulação. 
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4- PROTOCOLO SUGERIDO PARA A CONSULTA EM ESTOMATOLOGIA 

A) Sexo: ambos 

B) Idade: 0 a 110 anos 
 
C) Orientações Gerais para encaminhamento: 
 

o Fornecer todas as orientações possíveis quanto a complexidade e necessidade de 
diagnóstico complementar para o paciente; 

o Especificar, no ato do encaminhamento, detalhadamente a: 1- localização (região, 
hemiarcada, dentes próximos etc.); 2- formato e/ou características (coloração, 
tamanho, aspecto); 3- CID ou Provável CID das respectivas lesões; 

o Se possível encaminhar tomadas radiográficas da região em questão, em anexo. 
 

D) Motivos de encaminhamento: 
 

o Lesões bucais com características ulcerativas; 
o Lesões com alteração de coloração, volume, textura e função dos tecidos moles do 

meio bucal; 
o Lesões ou alterações morfológicas que necessitem de diagnóstico especializado; 
o Lesões decorrentes de peças protéticas antigas ou desadaptadas; 
o Alterações de normalidade que suscitem diagnóstico duvidoso;  
o Achados radiográficos que suscitem alterações ósseas / morfológicas; 
o Pacientes oncológicos submetidos a quimioterapia e radioterapia. 

 

Lesões bucais com características ulcerativas 

  Perda de solução de continuidade, com persistência em meio bucal em intervalo de 

tempo maior que quinze dias. 

 

Lesões com alteração de coloração, volume, textura e função dos tecidos moles do meio 

bucal 

 Podendo ser de origem traumática ou erupção espontânea. 
 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical para regiões de gengiva inserida (se houver). 
 

Lesões ou alterações morfológicas que necessitem de diagnóstico especializado 

 Considerar as alterações que possam ser associadas a processos neoplásicos ou não. 

Referenciar os casos que necessitem de biopsia incisional ou excisional. 

Lesões decorrentes de peças protéticas antigas ou desadaptadas 

 Orientar o paciente quanto à eventual necessidade de troca das peças protéticas. 

 

 



PROTOCOLO DE REGULAÇÃO PARA ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

 

Alterações de normalidade que suscitem diagnóstico duvidoso 
 

 Considerar relatos ou sintomatologia manifestados pelos pacientes que suscitem 
quadro patológico. 
 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical para regiões de tecidos duros (se houver). 
 
 

Achados radiográficos que suscitem alterações ósseas / morfológicas  
 

 Encaminhar pacientes que necessitem de diagnostico diferencial e/ou histopatológico. 
 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (se houver). 

 

Pacientes oncológicos submetidos a quimioterapia e radioterapia 
 

 Encaminhar pacientes submetidos aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia 
para monitoramento das condições bucais. 

 Estes pacientes serão considerados prioritários. 
 
 

Observação: Este item considera acesso para atendimento oncológico dos pacientes 
classificados como de Alta Complexidade (acesso aos Centros de Especialidades 
Odontológicas -CEO para as Unidades de Assistência de Alta Complexidade - UNACON). 

 

 

Observação: Para todos os procedimentos supracitados, a correta descrição do quadro de 
saúde, histórico médico e grau de complexidade em que se encontra o paciente é de 
responsabilidade do Solicitante, devendo ser transcrita na íntegra pelo Operador no ato da 
regulação. A ausência de informações que justifiquem prioridade (CID, histórico, pareceres 
etc.) acarretará em: 1- Devolução para correto preenchimento do encaminhamento por parte 

da unidade solicitante; 2- Classificação como não prioritário, de acordo com os dados 

descritos no ato da regulação. 
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5-PROTOCOLO SUGERIDO PARA A CONSULTA EM PRÓTESE DENTÁRIA 

A) Sexo: ambos 

B) Idade: 12 a 110 anos 
 
C) Orientações Gerais para encaminhamento: 
 

o Deverão ser encaminhados pacientes com demais etapas clínicas e atendimentos 
especializados concluídos; 

o Pacientes com necessidades cirúrgicas complexas (correção de rebordo alveolar, 
expansão de fundo de fórnix, levantamento de seio maxilar, por exemplo) deverão ser 
encaminhados primeiramente para o Cirurgião Bucomaxilofacial;  

o É obrigação da atenção primária verificar as condições do rebordo alveolar, ausência 
de hiperplasias e exodontias realizadas em período superior a 30 (trinta) dias;  

o Certificar-se de que pacientes encaminhados para confecção de Prótese Parcial 
Acrílica (somente superior e que haja comprometimento estético) tenham recebido as 
orientações quanto à higiene e manutenção das peças protéticas. 

 

D) Motivos de encaminhamento: 
 

o Prótese Total Superior; 
o Próteses Total Dupla (Para ambas as arcadas); 
o Prótese Dentária Parcial Superior; 
o Prótese Total Inferior; 
o Reembasamento de prótese e readaptação da base acrílica. 

 
Prótese Total Superior 

 Deverá ser solicitada mediante encaminhamento emitido por profissionais de Unidades 
Básicas de Saúde - UBS, Unidades de Saúde da Família - USF, Policlínicas 
Odontológicas e CEO considerando as orientações do item C deste protocolo. 
 

Próteses Dupla (Para ambas as arcadas). 

 Deverão ser mencionadas no encaminhamento como “Prótese Total Dupla”.  
 Deverá ser solicitada mediante encaminhamento emitido por profissionais de UBS, 

USF, Policlínicas e CEO respectivamente, consideradas as orientações do item C 
deste protocolo. 
 

Prótese Dentária Parcial Superior 

 Modalidade de Prótese destinada somente para arcada superior, considerar 
comprometimento estético. 

  O término do tratamento clínico e periodontal é pré-requisito para solicitação deste 
procedimento. 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical dos dentes remanescentes envolvidos na confecção da prótese (se 
houver) 

 

Prótese Total Inferior 

 Deverá ser solicitada mediante encaminhamento emitido por profissionais de UBS, 
USF, Policlínicas e CEO respectivamente, consideradas as orientações do item C 
deste protocolo. 
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Reembasamento de prótese e readaptação de peças protéticas 

 Poderá ser solicitado o reembasamento ou reajuste da peça protética que necessite de 
adaptação da área de suporte. 

 Este procedimento só poderá ser requisitado para próteses em boas condições de uso 
realizadas pela atenção odontológica da Rede Municipal de Saúde. 

 

 

Observação: Para todos os procedimentos supracitados, a correta descrição do quadro de 
saúde, histórico médico e grau de complexidade em que se encontra o paciente é de 
responsabilidade do Solicitante, devendo ser transcrita na íntegra pelo Operador no ato da 
regulação. A ausência de informações que justifiquem prioridade (CID, histórico, pareceres 
etc.) acarretará em: 1- Devolução para correto preenchimento do encaminhamento por parte 

da unidade solicitante; 2- Classificação como não prioritário, de acordo com os dados 

descritos no ato da regulação. 
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6-PROTOCOLO SUGERIDO PARA A CONSULTA EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 

A) Sexo: ambos 

B) Idade: 0 a 110 anos 
 
C) Orientações Gerais para encaminhamento: 
 

o Somente encaminhar pacientes oriundos de unidades de saúde que não possuam 
aparelho de Raio X ou que o mesmo encontrar-se inoperante. 

o Não encaminhar pacientes cuja avaliação clínica inicial descarta a necessidade do 
exame radiográfico, exceto para os casos relacionados ao rastreamento de fístulas, dor 
de origem inespecífica, alterações ósseas próximas a dentes de exodontia indicada 
e/ou abertura coronária.  

o Enumerar corretamente as tomadas radiográficas e caso sejam necessárias mais de 
uma por paciente, especificar detalhadamente justificar a necessidade das mesmas.  

o Orientar os pacientes quanto a importância das radiografias para a continuidade do 
tratamento, bem como sua correta manutenção e armazenamento. 

D) Motivos de encaminhamento 

o Pacientes com dificuldade de realização de tomada radiográfica na atenção primária. 
o Pacientes com necessidade de Raio X para fechamento de diagnóstico. 
o Pacientes com necessidades cirúrgicas. 

 
 

Pacientes com dificuldade de realização de tomada radiográfica na atenção básica 
 

 Encaminhar pacientes com dificuldade de posicionamento ou estabilização da película 
radiográfica. 
 

Pacientes com necessidade de Raio X para fechamento de diagnóstico 
 

 Encaminhar paciente com necessidade de diagnóstico diferencial.  
 Encaminhar pacientes com necessidade de técnica radiográfica diferenciada.  

 
Pacientes com necessidades cirúrgicas/protéticas 
 

 Encaminhar pacientes em que a tomada radiográfica seja pré-requisito para realização 
de procedimentos cirúrgicos/protéticos. 

 
 

 

Observação: Para todos os procedimentos supracitados, a correta descrição do quadro de 
saúde, histórico médico e grau de complexidade em que se encontra o paciente é de 
responsabilidade do Solicitante, devendo ser transcrita na íntegra pelo Operador no ato da 
regulação. A ausência de informações que justifiquem prioridade (CID, histórico, pareceres 
etc.) acarretará em: 1- Devolução para correto preenchimento do encaminhamento por parte 

da unidade solicitante; 2- Classificação como não prioritário, de acordo com os dados 

descritos no ato da regulação. 
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7-PROTOCOLO SUGERIDO PARA A CONSULTA EM ODONTOLÓGIA PARA PACIENTES 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PESSOAS COM DEFICIENCIA). 

A) Sexo: ambos 

B) Idade: 0 a 110 anos 
 
C) Orientações Gerais para encaminhamento: 
 

o Encaminhar pacientes atendidos pelas unidades de atenção primária, que mesmo 
constatada a necessidade de tratamento odontológico, não permitiram e/ou 
inviabilizaram o atendimento clínico ambulatorial convencional; 

o Fornecer todas as orientações possíveis em relação à complexidade do quadro 
apresentado, pelo paciente, no ato do encaminhamento bem como demais informações 
de relevância do quadro de saúde geral do mesmo; 

o Especificar por escrito no campo “Observações” da solicitação, a justificativa para a 
não realização do atendimento odontológico pela unidade/profissional em questão;  

o Sempre que possível, o paciente identificado como Portador de Necessidades 
Especiais (Pessoa com Deficiência) deverá comparecer ao atendimento com um 
acompanhante e/ou responsável conhecedor de seu quadro e histórico clínico; 

o Pacientes não colaborativos atendidos nos Centros de Especialidades Odontológicas – 
CEO serão encaminhados para atendimento odontológico hospitalar somente pelos 
especialistas. 

 
D) Motivos de encaminhamento 
  

o Desvios e limitações intelectuais; 
o Má formações e transtornos de caráter congênito; 
o Má formações e transtornos de caráter genético; 
o Distúrbios neurológicos; 
o Doenças degenerativas do Sistema Nervoso Central; 
o Distúrbios psicológicos e/ou psiquiátricos;  
o Distúrbios motores;  
o Deficiências sensoriais; 
o Doenças endócrino-metabólicas; 
o Doenças infectocontagiosas; 
o Desvios de interação social que caracterizem transtornos e/ou déficit cognitivos;  
o Comprometimento ou restrição fisiológica que demandem atenção especializada. 
o Doenças de cunho sistêmico com caráter limitante; 
o Pacientes oncológicos. 

 
 
 
Desvios e limitações intelectuais 
 

 Encaminhar pacientes com déficit de atenção/aprendizado severos e graves ou 
portadores de retardo mental e/ou deficiência intelectual. 

  Pacientes que se encontrem dentro desta classificação, mas se apresentarem 
colaborativos serão considerados de competência da atenção primária. 
  

Exames complementares necessários: 

  Rx Periapical e/ou interproximal (se houver) 

 

Malformações e transtornos de caráter congênito 
 

 Encaminhar portadores de anomalias e deformidades de ordem congênitas, 
englobando todas as enfermidades que se apresentem na ocasião do nascimento.  
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 Pacientes que se encontrem dentro desta classificação, mas se apresentarem 
colaborativos serão considerados de competência da atenção primária. 
  

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (se houver) 

 

Malformações e transtornos de caráter genético 
 

 Encaminhar pacientes portadores de anomalias e deformidades de ordem genética 
englobando as síndromes correspondentes de características próprias (trissomias, 
nulissomias etc.). 

 Pacientes que se encontrem dentro desta classificação, mas se apresentarem 
colaborativos serão considerados de competência da atenção primária. 
  

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (se houver) 
 
 

Distúrbios neurológicos 

 Encaminhar pacientes com diagnóstico específico juntamente com laudo médico que 
comprove o quadro sugerido. 

 Pacientes que se encontrem dentro desta classificação, mas se apresentarem 
colaborativos serão considerados de competência da atenção primária. 
  

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (se houver) 

 

Doenças degenerativas do Sistema Nervoso Central 
 

 Encaminhar pacientes com diagnóstico de doenças do neurônio motor, escleroses, 
demência senil e/ou doença de Alzheimer, com quadro geral que comprometa o 
atendimento ambulatorial. 

 Pacientes que se encontrem dentro desta classificação, mas se apresentarem 
colaborativos serão considerados de competência da atenção primária. 
 
  

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (se houver) 

 

Distúrbios psicológicos e/ou psiquiátricos 
 
 

 Encaminhar pacientes sob acompanhamento médico e/ou psicológico com (quadro de 
esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão severa etc.) 

 Pacientes que se encontrem dentro desta classificação, mas se apresentarem 
colaborativos serão considerados de competência da atenção primária. 
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Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (se houver) 

 

Distúrbios motores 

 Encaminhar pacientes cuja alteração fisiológica e/ou motora constituam dificuldade ou 
mesmo impossibilitem o tratamento odontológico ambulatorial.  
. 
  

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (se houver) 

Observação: Pacientes com alteração fisiológica e/ou motora que não incorram em 
comprometimento do sistema estomatognático serão considerados como de referência para a 
atenção primária. 

 

Deficiências sensoriais 
 

 Encaminhar pacientes cuja deficiência sensorial constituam dificuldade ou mesmo 
impossibilitem o tratamento odontológico ambulatorial.  
. 
  

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (se houver) 
 

Observação: Pacientes cuja deficiência sensorial e/ou motora não incorra em 
comprometimento para o atendimento odontológico (pacientes portadores de cegueira, por 
exemplo), serão considerados como de referência para a atenção primária, caso não 
apresentem comorbidade associada que confira viabilidade ao encaminhamento. 

 
Doenças endócrino-metabólicas 

 Encaminhar pacientes que apresentem quadro metabólico alterado e/ou 
descompensado, cujo quadro sistêmico comprometa ou mesmo impossibilite o 
tratamento odontológico ambulatorial.  
. 
  

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (dependendo do procedimento solicitado) 
 

Observação: Pacientes considerados controlados, fora de risco ou mesmo dentro do padrão 
aceitável de homeostasia metabólica, serão considerados como de referência para a atenção 
primária. 

 
 
 
Doenças infectocontagiosas 
 

 Encaminhar pacientes diagnosticados como portadores de doenças autoimunes e/ou 
doenças infectocontagiosas que se encontrem descompensados ou debilitados em 
função das mesmas. 
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 Os pacientes deverão apresentar autorização para tratamento odontológico fornecido 
pela equipe médica responsável.  
 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (dependendo do procedimento solicitado) 
 
 

Observação: Pacientes considerados descompensados, com quadro clínico desfavorável, 
deverão ser considerados urgência. 

 

Desvios de interação social que caracterizem transtornos e/ou déficit cognitivos 

 Encaminhar pacientes diagnosticados dentro do Transtorno do Espectro do Autista 

(TEA). 

 Encaminhar pacientes com transtornos cognitivos que impossibilitem o atendimento 

ambulatorial.  

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (dependendo do procedimento solicitado ou da 
possibilidade de execução) 
 
 

Observação: Pacientes considerados colaborativos serão considerados como de referência 
para a atenção primária. 

 

Comprometimento ou restrição fisiológica que demandem atenção especializada 
 

 Encaminhar pacientes portadores de alterações e/ou malformações 
musculoesqueléticas que comprometam região de cabeça, pescoço e orofaringe, cujo 
quadro geral comprometa ou mesmo impossibilite o tratamento odontológico 
ambulatorial.  
. 
  

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (dependendo do procedimento solicitado) 
 

Observação: Pacientes considerados controlados, fora de risco ou mesmo dentro do padrão 
aceitável de homeostasia metabólica, serão considerados como de referência para a atenção 
primária. 

 

Doenças de cunho sistêmico com caráter limitante 
 

 Encaminhar pacientes portadores de alterações sistêmicas que incorram em risco ou 
mesmo impossibilite o tratamento odontológico ambulatorial.  

 Encaminhar pacientes cadeirantes ou com dificuldade de locomoção, que não 
consigam acomodar-se no equipo odontológico. 
. 
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Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical e/ou interproximal (dependendo do procedimento solicitado) 

 

Pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia e radioterapia (CID C) 
 

 Encaminhar pacientes submetidos aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia. 
 Estes pacientes serão considerados prioritários. 

 

Observação: Este item TAMBÉM considera acesso para atendimento oncológico dos 
pacientes classificados como de Alta Complexidade (acesso aos Centros de Especialidades 
Odontológicas - CEO para as Unidades de Assistência de Alta Complexidade - UNACON). 

 

 

 

Observação: Para todos os procedimentos supracitados, a correta descrição do quadro de 
saúde, histórico médico e grau de complexidade em que se encontra o paciente é de 
responsabilidade do Solicitante, devendo ser transcrita na íntegra pelo Operador no ato da 
regulação. A ausência de informações que justifiquem prioridade (CID, histórico, pareceres 
etc.) acarretará em: 1- Devolução para correto preenchimento do encaminhamento por parte 

da unidade solicitante; 2- Classificação como não prioritário, de acordo com os dados 

descritos no ato da regulação. 
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8- PROTOCOLO SUGERIDO PARA O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) - MEDIANTE 

SEDAÇÃO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO HOSPITALAR) 

A) Sexo: ambos 

B) Idade: 0 a 110 anos 
 
C) Orientações Gerais para encaminhamento: 
 

 O atendimento odontológico abrangendo a especialidade de Odontologia para 
Portadores de Necessidades Especiais (Pessoas com Deficiência) sob sedação poderá 
ser solicitado somente por profissionais lotados nos Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON); 

 Pacientes considerados para o tratamento sob sedação deverão ser encaminhados 
para os serviços de referência obrigatoriamente com informações e histórico detalhado 
que justifique a inviabilidade clínica; 

 Não deverão ser encaminhados pacientes cujos pais e/ou responsáveis não estejam 
de acordo com o tratamento proposto bem como diagnóstico do profissional que 
realizar a referência.   

 
  
D) Motivos de encaminhamento 
  

o Desvios e limitações intelectuais e/ou déficit cognitivos; 
o Má formações e transtornos de caráter congênito e/ou genético; 
o Doenças degenerativas do Sistema Nervoso Central; 
o Distúrbios psicológicos e/ou psiquiátricos;  
o Alterações sistêmicas e/ou fisiológicas de caráter limitante ou morbidade. 

 
 
Desvios e limitações intelectuais e/ou déficit cognitivos. 
 

 Encaminhar pacientes com déficit de atenção/aprendizado severos e graves ou 
portadores de retardo mental e/ou deficiência intelectual que justifique o atendimento 
sob sedação. 

 Encaminhar pacientes com transtornos cognitivos, com grau de interação e/ou 
compreensão deficitária cujo comportamento incorra risco para o atendimento em 
ambulatório justificando o atendimento sob sedação. 

 
Exames complementares necessários: 
 

 No ato da consulta especializada o paciente e/ou responsável deverá apresentar 
histórico médico/odontológico que justifique o procedimento no âmbito hospitalar. 

 Encaminhar laudos, pareceres ou diagnósticos documentados, juntamente com demais 
exames complementares que especifiquem o quadro clínico do paciente. 

 
 
Má formações e transtornos de caráter congênito e/ou genético  
 

 Encaminhar portadores de anomalias e deformidades de ordem congênitas, 
englobando todas as enfermidades que se apresentem na ocasião do nascimento que 
incorram em risco para o atendimento em ambulatório justificando o atendimento sob 
sedação. 

 Encaminhar pacientes portadores de anomalias e deformidades de ordem genética 
englobando as síndromes correspondentes de características próprias (trissomias, 
nulissomias etc.) com quadro geral que justifique atendimento sob sedação. 
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Exames complementares necessários: 
 

 No ato da consulta especializada o paciente e/ou responsável deverá apresentar 
histórico médico/odontológico que justifique o procedimento no âmbito hospitalar. 

 Encaminhar laudos, pareceres ou diagnósticos documentados, juntamente com demais 
exames complementares que especifiquem o quadro clínico do paciente. 

 
Doenças degenerativas do Sistema Nervoso Central 
 

 Encaminhar pacientes com diagnóstico de doenças do neurônio motor, escleroses, 
demência senil e/ou doença de Alzheimer, com quadro geral que justifique atendimento 
sob sedação. 

 
Exames complementares necessários: 
 

 No ato da consulta especializada o paciente e/ou responsável deverá apresentar 
histórico médico/odontológico que justifique o procedimento no âmbito hospitalar. 

 Encaminhar laudos, pareceres ou diagnósticos documentados, juntamente com demais 
exames complementares que especifiquem o quadro clínico do paciente. 

 
Distúrbios psicológicos e/ou psiquiátricos 
 

 Encaminhar pacientes sob acompanhamento médico e/ou psicológico, com quadro de 
esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão severa etc., pacientes sem poder de 
decisão ou considerados incapazes com quadro geral que justifique atendimento sob 
sedação.  
 

Exames complementares necessários: 
 

 No ato da consulta especializada o paciente e/ou responsável deverá apresentar 
histórico médico/odontológico que justifique o procedimento no âmbito hospitalar. 

 Encaminhar laudos, pareceres ou diagnósticos documentados, juntamente com demais 
exames complementares que especifiquem o quadro clínico do paciente. 

 
Alterações sistêmicas e/ou fisiológicas de caráter limitante ou morbidade 
 

 Encaminhar pacientes portadores de alterações e/ou malformações 
musculoesqueléticas que comprometam região de cabeça, pescoço e orofaringe, cujo 
quadro justifique atendimento sob sedação. 

 Encaminhar pacientes portadores de alterações sistêmicas que incorram em risco ou 
mesmo impossibilite o tratamento odontológico ambulatorial, cujo quadro justifique 
atendimento sob sedação. 
 

Exames complementares necessários: 
 

 No ato da consulta especializada o paciente e/ou responsável deverá apresentar 
histórico médico/odontológico que justifique o procedimento no âmbito hospitalar. 

 Encaminhar laudos, pareceres ou diagnósticos documentados, juntamente com demais 
exames complementares que especifiquem o quadro clínico do paciente. 

 
 

Observação: Para todos os procedimentos supracitados, a correta descrição do quadro de 
saúde, histórico médico e grau de complexidade em que se encontra o paciente é de 
responsabilidade do Solicitante, devendo ser transcrita na íntegra pelo Operador no ato da 
regulação. A ausência de informações que justifiquem prioridade (CID, histórico, pareceres 
etc.) acarretará em: 1- Devolução para correto preenchimento do encaminhamento por parte 

da unidade solicitante; 2- Classificação como não prioritário, de acordo com os dados 

descritos no ato da regulação. 
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9- PROTOCOLO SUGERIDO PARA A CONSULTA EM ODONTOPEDIATRIA: 
 
A) Sexo: ambos 

B) Idade: 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias 
 
C) Orientações Gerais para encaminhamento: 
 

o Só serão aceitos encaminhamentos provenientes da atenção primária de crianças não 
colaborativas, cujo comportamento incorra em risco às mesmas e aos profissionais 
envolvidos no atendimento; 

o Deverão ser encaminhadas para a especialidade após 03 tentativas de atendimento 
sem sucesso, relatadas em prontuário físico e/ou eletrônico, informando as 03 datas 
das tentativas; 

o Pais e/ou responsáveis e a própria criança deverão ser orientados quanto aos 
procedimentos de higiene bucal e controle de biofilme; 

o Nos casos de urgência, a atenção primária deverá prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, medicar e orientar adequadamente; 

o Informar aos responsáveis pelo menor que a consulta especializada não garante que a 
criança mudará de comportamento e aceitará o tratamento sem contenção apropriada.  
 

 

 
D) Motivos de encaminhamento 
  

o Adequação do meio bucal; 
o Tratamento restaurador; 
o Tratamento endodôntico de dentes decíduos; 
o Cirurgia odontopediátrica geral. 

  

Adequação do meio bucal 
 

 Encaminhar pacientes portadores de extensas lesões de carie comprometendo vários 
elementos dentários cuja conduta dos mesmos impossibilite a adequação do meio 
bucal pela atenção primária. 
 
 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (se houver) 

 Rx interproximal (se houver)  
 
 

Tratamento restaurador 
 

 Encaminhar pacientes portadores de lesões de cárie cuja conduta dos mesmos 
impossibilite o procedimento restaurador pela atenção primária. 
 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (se houver) 

 Rx interproximal (se houver)  
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Tratamento endodôntico de dentes decíduos 

 Encaminhar pacientes portadores de lesões de cárie com invasão e/ou 
comprometimento da polpa dentária com indicação de pulpotomia ou pulpectomia cuja 
conduta dos mesmos impossibilite a realização pela atenção primária. 
 

Exames complementares necessários: 

 Rx Periapical (se houver) 

 

Cirurgia odontopediátrica geral 

 Encaminhar pacientes portadores de indicação cirúrgica de dentes decíduos cuja 
conduta dos mesmos impossibilite a realização pela atenção primária. 

 Encaminhar pacientes com elementos dentários com lesões de periápice e/ou 
secreção purulenta drenante persistente.  
 

 
Exames complementares necessários: 

 

 Rx Periapical (se houver) 

 Rx interproximal (se houver)  
 
 
 

 

Observação: Para todos os procedimentos supracitados, a correta descrição do quadro de 
saúde, histórico médico e grau de complexidade em que se encontra o paciente é de 
responsabilidade do Solicitante, devendo ser transcrita na íntegra pelo Operador no ato da 
regulação. A ausência de informações que justifiquem prioridade (CID, histórico, pareceres 
etc.) acarretará em: 1- Devolução para correto preenchimento do encaminhamento por parte 

da unidade solicitante; 2- Classificação como não prioritário, de acordo com os dados 

descritos no ato da regulação. 
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10- PROTOCOLO SUGERIDO PARA A CONSULTA EM FRENECTOMIA 
(ODONTOPEDIATRIA) 

 

A) Sexo: ambos 

B) Idade: 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias 
 
C) Orientações Gerais para encaminhamento 

 Procedimento especificamente destinado para os casos de Anquiloglossia; 
 Encaminhar pacientes diagnosticados de acordo com a classificação de Bristol (Bristol 

Tongue Assessment Tool), que apresentem escores baixos mediante avaliação, 
classificados com severo ou moderado; 

 Encaminhar pacientes submetidos a testes de diagnóstico para a avaliação do frênulo 
lingual em bebês, onde o somatório dos escores da avaliação anatomofuncional 
indiquem a necessidade cirúrgica; 

 Encaminhar pacientes neonatos diagnosticados com dificuldade na amamentação em 
função de déficit de motilidade da língua; 

 Encaminhar pacientes diagnosticados com interferência na fonética associados à 
hiperplasia do freio lingual; 

 Encaminhar pacientes com dificuldades de mastigação, deglutição e/ou qualquer outra 
alteração bucal relacionada a hiperplasia do freio lingual diagnosticada pelo médico, 
cirurgião-dentista ou fonoaudiólogo. 

 

D) Motivos de encaminhamento 

o Anquiloglossia 

 

Exames complementares necessários: 
 

 Parecer do Fonoaudiólogo atestando a necessidade do procedimento (se houver). 

 No caso de recém nascidos é necessária a avaliação clínica e, se possível, a menção 
dos resultados das aplicações dos protocolos de avaliação de mamada (Bristol ou 
UNICEF) no ato da solicitação do procedimento. 

 

Observação:1) Este procedimento se destina especificamente às crianças   menores de 5 anos. 
2) Pacientes recém-nascidos serão priorizados em função das implicações nutricionais e de 
desenvolvimento que estes possam apresentar em função da Anquiloglossia. 3) Pacientes com 
idade inferior a 12 meses, com suspeita de desmame precoce em função de alterações de 
forma/motilidade da língua serão considerados prioridade. 

 

Observação: Para todos os procedimentos supracitados, a correta descrição do quadro de 
saúde, histórico médico e grau de complexidade em que se encontra o paciente é de 
responsabilidade do Solicitante, devendo ser transcrita na íntegra pelo Operador no ato da 
regulação. A ausência de informações que justifiquem prioridade (CID, histórico, pareceres 
etc.) acarretará em: 1- Devolução para correto preenchimento do encaminhamento por parte 

da unidade solicitante; 2- Classificação como não prioritário, de acordo com os dados 

descritos no ato da regulação. 

 
 

 


