
 

Glossário de Especialidades e Procedimentos 

Odontológicos 
Dirimindo dúvidas que possam surgir através da análise das coberturas de 

nossos planos odontológicos, relacionamos abaixo os Procedimentos 
Odontológicos, Especialidades e seus respectivos significados: 

Procedimentos e 
Especialidades 

Descrição 

Adequação do Meio Bucal com 
Ionômero de Vidro material 

temporário. 

Remoção de tecido cariado e colocação 
de Ionômero de Vidro 

Adequação do Meio Bucal com 
Óxido de Zinco 

Remoção de tecido cariado e colocação 
de Óxido de Zinco como material 

temporário. 

Alveoloplastia Regularização do osso após extração do 
dente. 

Alveolotomias Regularização do osso após extração do 
dente. 

Aparelho Fixo Aparelho Fixo para a correção das 
arcadas dentárias (oclusão). 

Aparelho Móvel Aparelho Móvel para correção das 
arcadas dentárias. 

Aparelho Ortopédico Funcional 
dos Maxilares 

Aparelhos utilizados com a finalidade de 
orientar o posicionamento dos dentes. 

Apicectomia em Trirradiculares Corte e remoção da ponta da raiz em 
dentes com 3 (três) raízes. 



 

Apicectomia em Trirradiculares 
com Obturação Retrógrada 

Corte e remoção da ponta da raíz em 
dentes com 3 (três) raízes, seguida do 

selamento das mesmas através de 
obturação. 

Apicectomias em Birradiculares Corte e remoção da ponta da raíz em 
dentes com 2 (duas) raízes. 

Apicectomias em Birradiculares 
com Obturação Retrógrada 

Corte e remoção da ponta da raíz em 
dentes com apenas 2 (duas) raízes, 
seguida do selamento das mesmas 

através de obturação. 

Apicectomias em Unirradiculares Corte e remoção da ponta da raiz em 
dentes com apenas 1 (uma) raíz. 

Apicectomias em Unirradiculares 
com Obturação Retrógrada 

Corte e remoção da ponta da raíz em 
dentes com apenas 1 (uma) raíz, seguida 

do selamento da mesma através de 
obturação. 

Aplicação de Cariostático Medicamento que visa estacionar o 
processo de cárie. 

Aplicação de Flúor Tópico Aplicação de Flúor pelo Cirurgião 
Dentista. 

Aplicação de Selantes Selamento dos sulcos e estruturas que 
possam reter restos alimentares na 

superfície do dente. 

Aplicação Tópica de Flúor Aplicação de Flúor pelo Cirurgião 
Dentista. 



 

Atendimento Emergencial 
(Odontalgias) 

Emergências por acidente ou dor. 

Atestado de Saúde Odontológica Atestado com fins empregatícios. 

Aumento de Coroa Clínica Intervenção cirúrgica para expor 
quantidade mínima necessária do dente 

Biópsia da Cavidade Oral Remoção de tecido alterado para exame 
laboratorial. 

Biopulpectomia Remoção de nervo vivo. 

Capeamento Direto Proteção direta do nervo através de 
medicamentos locais. 

Capeamento Pulpar Direto Procedimento realizado em cáries muito 
profundas para preservar o elemento 

dental, através de medicamentos 
específicos que protegem o nervo. 

Cirurgia de Cisto Remoção de Cisto. 

Cirurgia de Odontoma Remoção de lesão óssea com 
características semelhantes a um 

elemento dental. 

Cirurgia de Osteoma Remoção de lesão óssea. 

Colagem de Fragmentos Reestruturação do dente através de 
colagem das porções fraturadas. 

Conserto em Prótese Removível Conserto em Pontes Removíveis. 



 

Conserto em Prótese Total Conserto em dentaduras. 

Consultas de Clínica Geral Consultas para diagnóstico de 
tratamento. 

Contenção de Elem. Dentários Forma de imobilizar dentes abalados por 
trauma. (Imobilização) 

Coroa 3/4 ou 4/5 Prótese unitária que reconstrói apenas 3 
ou 4 faces dentárias. 

Coroa de Aço em Odontopediatria Coroa de aço para reconstrução de 
dentes de leite. 

Coroa de Jaqueta em Acrílico Prótese unitária que reconstrói 
totalmente o dente, confeccionada em 

resina. 

Coroa de Policarbonato Tipo de material utilizado para 
reconstrução de dentes de leite. 

Coroa Metalo-Cerâmica (Anterior) Prótese unitária que reconstrói 
totalmente o dente, confeccionada em 

Metal e Cerâmica/Porcelana, em dentes 
anteriores. 

Coroa Provisória Anterior Provisórios de 1 elemento (dente 
anterior). 

Coroa Provisória Posterior Provisórios de 1 elemento (dente 
posterior). 

Coroa Total Metálica Prótese unitária que reconstroi 
totalmente o dente, confeccionada em 



 

metal. 

Coroa Veneer Prótese unitária que reconstrói 
totalmente o dente confeccionada em 
metal e resina na parte da frente do 

mesmo (estética). 

Correção de Bridas Musculares Correção do posicionamento da 
musculatura existente entre a mucosa da 

bochecha e a borda da gengiva. 

Curetagem Apical Cirurgia que remove uma lesão (na raíz 
de um dente) pela gengiva. 

Curetagem de Bolsa Periodontal Remoção de tártaro e tecido de 
granulação localizado abaixo da 

Dentística Obturações em geral. 

Disjuntor Palatino Aparelho Móvel utilizado para expandir 
arcada superior. 

Documentação Ortodôntica Estudo composto de vários exames para 
planejamento e colocação de Aparelho 

Ortodôntico. 

Drenagem de Abscessos Extra-
Orais 

Punção para remoção de pus (acesso 
por fora da cavidade oral). 

Drenagem de Abscessos Intra-
Orais 

Punção para remoção de pus (acesso 
por dentro da cavidade oral). 

DTM Especialidade em Disfunção Temporo - 
Mandibular (Articulações da Mandibula) 



 

Elemento de Prótese Fixa Metalo-
Cerâmica 

Elemento de uma prótese de 3 ou mais 
elementos confeccionada em (Anterior) 
Metal e Cerâmica, cujo preparo se dá 

nos dentes vizinhos ao espaço 
desdentado (realizada em região 

anterior). 

Elemento de Prótese Fixa Metalo-
Plástica 

Elemento de uma prótese de 3 ou mais 
elementos, confeccionada em Metal e 
Resina, cujo preparo se dá nos dentes 

vizinhos ao espaço desdentado 

Endodontia Tratamento de canais. 

Endodontia de Dentes Anteriores Tratamento de canal em dentes 
anteriores. 

Endodontia de Dentes Anteriores 
com Rizogênese Incompleta 

Tratamento de canal em Dentes 
Anteriores que ainda não tiveram 

formação total da raíz. 

Endodontia de Dentes Decíduos Tratamento de canal em dentes de leite. 

Endodontia de Molares Tratamento de canal em Molares (últimos 
3 dentes da arcada dentária). 

Endodontia de Molares com 
Rizogênese Incompleta total da(s) 

raiz(es). 

Tratamento de canal em Molares que 
ainda não tiveram a formação completa 

da raiz 

Endodontia de Pré-Molares Tratamento de canal em pré-molares 
(localizados entre os molares e o 

canino). 

Endodontia de Pré-Molares com Tratamento de canal em Pré-Molares 



 

Rizogênese Incompleta que ainda não tiveram a formação total 
da(s) raíz(es). 

Enucleação de Cisto Remoção da lesão (Cisto). 

Evidenciação de Placa Bacteriana Coloração da Placa Bacteriana para fácil 
visualização e higienização. 

Exames Clínicos Periódicos Consultas de rotina ao cirurgião dentista. 

Exodontias (Extrações) Remoções de elementos dentários. 

Extensão de Vestíbulo Cirurgia para aumentar a profundidade 
do sulco existente entre a gengiva e a 

bochecha 

Extrações com Finalidades 
Ortodônticas 

Remoções de elementos dentários para 
correção do posicionamento das arcadas 

dentárias. 

Extrações com Finalidades 
Protéticas 

Remoções de elementos dentários para 
colocação de prótese. 

Extrações com Retalho Remoções de elementos dentários 
através de cirurgia na gengiva. 

Extrações de Dentes com Focos Remoções de elementos dentários que 
apresentam lesões de caráter infeccioso. 

Extrações de Dentes Decíduos Remoção de dentes de leite. 

Extrações de Dentes Inclusos ou 
Impactados 

Remoção de dentes localizados abaixo 
do nível ósseo. 



 

Extrações de Dentes Semi-
Inclusos 

Remoção de dentes localizados abaixo 
do nível da gengiva. 

Extrações Múltiplas Remoção de dois ou mais elementos 
dentários vizinhos. 

Extrações Simples Remoções simples de elementos 
dentários. 

Faceta em Resina Reconstrução estética da parte anterior 
do dente. 

Fraturas Alvéolo-Dentárias (Redução para devolver posição original 
das partes fraturadas após trauma (sem 

Incruenta) intervenção cirúrgica). 

Fraturas Alvéolo-Dentárias 
(Redução Cruenta) 

Devolver posição original das partes 
fraturadas após trauma (com intervenção 

cirúrgica). 

Frenectomias Cirurgias de freio labial ou lingual 
(realizadas para remover tecido 

Gengivectomia Correção cirúrgica da gengiva. 

Grade Palatina Aparelho Móvel utilizado para evitar a 
pressão da língua sobre os dentes. 

Hemi-Secção de Raízes Separação das raízes. 

Implante Recolocação de um ou mais dentes 
através de pino de titânio  rosqueado 

Intervenções Cirúrgicas Procedimentos que envolvem Cirurgia. 



 

Intervenções Clínicas Realizadas em atendimento emergencial. 

Mantenedor de Espaço com 
Banda 

Aparelho fixo em uma banda que 
mantém o espaço para erupção dos 

dentes permanentes. 

Mantenedor de Espaço com 
Coroa 

Aparelho fixo em uma Coroa que 
mantém o espaço para erupção dos 

dentes permanentes. 

Mantenedor de Espaço em 
Acrílico 

Aparelho Móvel que mantém o espaço 
para a erupção dos dentes 

Manutenção de Aparelho Fixo Seção destinada a ajustes do Aparelho 
Fixo. 

Manutenção de Aparelho Móvel Seção destinada a ajustes do Aparelho 
Móvel. 

Manutenção de Aparelho 
Ortopédico Funcional do Maxilar 

Seção destinada a ajustes do Aparelho 
Ortopédico. 

Marsupialização de Cisto Intervenção que promove remoção de 
parte do cisto. 

Mumificação Pulpar Tratamento conservador de canal (sem 
realizar a remoção do nervo). 

Necropulpectomia Remoção de nervo morto. 

Núcleo Metálico Pino que é fixado no interior do canal 
para dar suporte a uma coroa. 

Núcleo Rosqueável Pino em forma de rosca fixado no interior 



 

do canal para dar suporte a uma coroa. 

Odontogeriatria Especialidade em Odontologia para a 3ª 
idade (melhor idade) 

Odontologia Preventiva Técnicas e materiais odontológicos que 
visam prevenir problemas bucais. 

Odontopediatria Intervenções realizadas em crianças. 

Ortodontia Técnicas e aparelhos que corrigem o 
posicionamento dentário. 

Pacientes Especiais  

Palatino ou Arco Lingual Aparelho Móvel utilizado para exercer 
pressão na face posterior dos dentes. 

Periodontia Estudo das estruturas que envolvem o 
dente. 

Pinos de Retenção Auxiliam nas obturações quando os 
dentes não possuem paredes 

Placa de Hawley e Aparelho de 
Movimentos 

Aparelhos em Resina utilizados em 
várias técnicas. 

Placa de Mordida em Acrílico Placa feita em material resinoso, 
adaptada perfeitamente à 

mordida.Geralmente utilizada em casos 
de bruxismo / briquismo ("ranger os 

dentes"). 

Placa Labial Ativa Aparelho Móvel utilizado para exercer 



 

pressão na face anterior dos dentes. 

Prescrição de Medicamentos Indicação de medicamentos após 
diagnóstico. 

Profilaxia Oral Polimento da superfície dentária. 

Prót. Parc. Remov. Unil. Cr.-
Cobalto (Roach) 

Ponte Móvel unilateral. 

Proteção Pulpar (Capeamento 
Indireto) 

Proteção indireta do nervo através de 
medicamentos locais. 

Prótese Adesiva Metalo-Plástica Prótese de mais de um elemento, 
confeccionada em Metal e Resina, cujo 
preparo promove pouco desgaste dos 

dentes suportes. 

Prótese Móvel Provisória 
(Acrílica) 

Ponte Móvel provisória, apenas em 
Acrílico. 

Prótese Parc. Remov. Bil. Cr.-
Cobalto (Roach) 

Ponte Móvel bilateral. 

Prótese Total Dentadura. 

Prótese Total Imediata Dentadura provisória normalmente 
colocada imediatamente após 

Próteses Peças que substituem algum órgão ou 
estrutura dentária. 

Pulpotomia Remoção parcial do nervo. 



 

Pulpotomia Tratamento parcial de canal (remoção de 
nervo coronário). 

Quadri-hélice Aparelho Fixo utilizado para expandir a 
arcada superior. 

Radiografias Utilizadas no auxílio diagnóstico. 

Radiologia Especialidade em radiografias, raio-x 

Raio X Interproximal (Entre os 
Dentes) 

Auxílio diagnóstico na região da coroa 
dentária. 

Raio X Oclusal (Região) Auxílio diagnóstico na região de 
mandíbula e maxila 

Raio X Panorâmico Tomada radiográfica de todos os dentes 
(duas arcadas). 

Raio X Periapical (Ponta de Raiz) Auxílio diagnóstico da região da raíz. 

Raspagem Coronária (Tártaro) Remoção de tártaro na região da coroa 
dentária. 

Raspagem Radicular (Tártaro) Remoção de tártaro na região da raíz do 
dente. 

Recimentação de Coroas 
(Recolocação) 

Recolocação de próteses de 1 elemento. 

Recimentação de Coroas de 
Policarbonato 

Fixação de coroas de Policarbonato que 
se soltaram. 

Recimentação de Coroas Fixação de Coroas Metálicas que se 



 

Metálicas soltaram. 

Recimentação de Incrustração 
(Recolocação) 

Recolocação de bloco (Restauração 
Metálica Fundida). 

Recimentação de Pontes Fixas Recolocação de próteses de mais de 1 
elemento. 

Reconstrução de Sulco Gengivo-
Labial 

Cirurgia para reconstruir sulco existente 
entre a mucosa interna do 

Recromia Clareamento de dentes escurecidos por 
fatores intrínsecos ou trauma. 

Reembasamento de Prótese 
Removível 

Readaptação da ponte móvel de modo 
que a parte em contato com a gengiva 

fique mais justa. 

Reimplante de Dente Avulsionado Recolocação de um dente que "caiu", 
após trauma. 

Remineralização do Esmalte Medicamento que visa Remineralizar o 
dente no estágio inicial da cárie 

("manchas brancas"). 

Remoção de Mucocele Remoção de lesão causada por retenção 
de saliva devido à obstrução de 
glândulas salivares pequenas. 

Remoção de Núcleo 
Intrarradicular 

Remoção de pino fixado no interior do 
canal. 

Remoção de Raiz Residual Remoções de elementos dentários que 
se apresentam totalmente envolvidos 

pelo tecido gengival. 



 

Remoção de Raiz Residual no 
Tecido Ósseo 

Remoções de elementos dentários que 
se apresentam totalmente 

Remoção de Raiz Retentiva Remoção de elemento dentário cuja raíz 
apresenta formato retentivo. 

Remoção de Rânula Remoção de lesão causada por retenção 
de saliva devido à obstrução de 

glândulas salivares maiores. 

Remoção de Tórus Mandibular 
Bilateral 

Remoção de estrutura óssea localizada 
dos dois lados da mandíbula. 

Remoção de Tórus Mandibular 
Unilateral 

Remoção da estrutura óssea localizada 
apenas em um lado da 

Remoção de Tórus Palatino Remoção de estrutura óssea localizada 
no palato. 

Restauração Metálica Fundida 
(Bloco) 

Prótese unitária (feita em metal) que 
repara apenas as faces dentais afetadas. 

Restaurações de Amálgama de 
Prata 

Obturações com amálgama de Prata. 

Restaurações de Amálgama de 
Prata em Dentes Decíduos . 

Obturações com Amálgama de Prata em 
dentes de leite 

Restaurações de Ionômero de 
Vidro 

Obturações com Ionômero de Vidro. 

Restaurações de Ionômero de 
Vidro em Dentes Decíduos 

Obturações com Ionômero de Vidro em 
dentes de leite. 



 

Restaurações de Resina 
Composta 

Obturações com Resina Composta. 

Restaurações de Resina 
Composta em dentes Decíduos 

Obturações com Resina Composta em 
dentes de leite. 

Restaurações de Resina 
Fotopolimerizável 

Obturações com resina fotopolimerizável 
(da cor do dente). 

Restaurações de Resina 
Fotopolimerizável em dentes 
Decíduos em dentes de leite. 

Obturações com Resina 
Fotopolimerizável (da cor do dente) 

Restaurações de Silicato Obturações com Silicato. 

Restaurações de Silicato Obturações com Silicato. 

Restaurações Provisórias Obturações com duração temporária. 

Restaurações Provisórias Obturações com duração temporária. 

Retratamento Endodôntico de 
Dentes Anteriores 

Tratar novamente o canal de Dentes 
Anteriores já obturados. 

Retratamento Endodôntico de 
Molares 

Tratar novamente o canal de Molares já 
obturados. 

Retratamento Endodôntico de 
Pré-Molares 

Tratar novamente o canal de Pré-
Molares já obturados. 

Sulcoplastia Cirurgia para refazer sulco existente 
entre a mucosa interna do lábio e a 

gengiva. 



 

Téc. Escovação Técnicas de escovação. 

Tratamento de Alveolites Tratamento da região que envolve o 
dente, após a extração do 

Tratamento de Gengivite Tratamento empregado no estágio inicial 
de inflamação da gengiva. 

Tratamento de Hemorragia Estancamento de Hemorragia. 

Tratamento de Processos 
Infecciosos Agudos 

Remoção ou tratamento de focos 
infecciosos. 

Ulectomias Remoção de porção da gengiva que está 
cobrindo um dente. 

Ulotomias Abertura da gengiva para o nascimento 
do dente. 

Obs.: O termo "obturação", utilizado nas especialidades 
Dentística e Odontopediatria, apesar de incorreto, é 

usado  
freqüentemente visando facilitar o entendimento dos 

procedimentos. 

 

 


