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ANEXO 3: PRINCIPAIS CÓDIGOS DO E-SUS A SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES 

COLETIVAS E INDIVIDUAIS  EM  CAMPO (fora da clínica odontológica) 
Código Descritivo 

01.01.02.004-0: 
Ação coletiva de exame 

bucal com finalidade 
epidemiológica 

Compreende a avaliação de estruturas da cavidade bucal, com finalidade de 
diagnóstico segundo critérios epidemiológicos, em estudos de prevalência, 
incidência e outros, com o objetivo de elaborar perfil epidemiológico e/ou 
avaliar o impacto das atividades desenvolvidas, subsidiando o planejamento. 

03.01.01.015-3: 
Primeira consulta 

odontológica 
programática 

Avaliação das condições gerais de saúde e realização de exame clínico 
odontológico com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de 
um plano preventivo-terapêutico. Implica registro das informações em 
prontuário. Recomenda-se 01 (uma) consulta/ano por pessoa. 

01.01.01.001-0: 
Atividade educativa/ 
orientação em grupo 

na atenção básica 

Consiste nas atividades educativas, em grupo, sobre ações de promoção e 
prevenção à saúde, desenvolvidas na comunidade. Recomenda-se o mínimo de 
10 (dez) participantes, com duração mínima de 30 (trinta) minutos. Deve-se 
registrar o número de atividades realizadas por mês. 

01.01.02.003-1: 
Ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada 

Escovação dental com ou sem evidenciação de placas bacterianas. Realizada 
com grupos populacionais sob orientação e supervisão de um ou mais 
profissionais de saúde. Ação registrada por usuário participante da ação. 

01.01.02.001-5: 
Ação coletiva de 

aplicação tópica de 
flúor gel 

Aplicação tópica de flúor gel com concentração de 1,23, realizada 
sistematicamente por grupos populacionais sob orientação e supervisão de um 
ou mais profissionais de saúde, utilizando-se escova dental, moldeira, 
pincelamento ou outras formas de aplicação. Ação registrada por pessoas por 
mês. 

01.01.02.002-3: 
Ação coletiva de 

bochecho fluorado 

Bochecho de solução fluoretada, realizado sistematicamente por grupos 
populacionais sob orientação e supervisão de um ou mais profissionais de 
saúde, podendo ter periodicidade semanal, caso a solução de fluoreto de sódio 
tenha a concentração de 0,2, ou diariamente, caso a concentração seja de 0,05. 
Ação registrada por usuário participante por mês, independente da frequência 
com que é realizada (diária ou semanal) ou da frequência com que o usuário 
participou da ação. 

01.01.02.006-6: 
Aplicação de selante 

(por dente) 

Aplicação de material selador por dente em pontos, sulcos e fissuras, realizadas 
com finalidade preventiva das lesões de cárie. 

01.01.02.009-0: 
Selamento provisório 
de cavidade dentária 

Fechamento de cavidade com ou sem preparo cavitário para fins de 
restauração, com o objetivo de redução da septicemia bucal ou terapia 
expectante como etapa intermediária até que a restauração definitiva seja 
executada. Inclui-se nesta denominação os procedimentos conhecidos como 
adequação do meio bucal, controle da infecção intrabucal, controle 
epidemiológico da cárie e a restauração provisória, dentre outras.  

03.07.01.002-3 - 
Restauração de dente 

decíduo 

Tratamento dentário com o uso de instrumentos manuais e/ ou rotatórios para 
qualquer tipo de cavidade dentaria, com emprego de material restaurador por 
dente que pode ser amalgama de prata, resina, ionômero de vidro. 

03.07.01.003-1 - 
Restauração de dente 
permanente anterior 

Tratamento dentário com o uso de instrumentos manuais e/ ou rotatórios para 
qualquer tipo de cavidade dentaria, com emprego de material restaurador por 
dente que pode ser resina, ionômero de vidro, com a utilização ou não de pino 
rosqueável. 

03.07.01.004-0 - 
Restauração de dente 
permanente posterior 

Tratamento dentário com o uso de instrumentos manuais e/ ou rotatórios para 
qualquer tipo de cavidade dentaria, com emprego de material restaurador por 
dente que pode ser amalgama de prata, resina, ionômero de vidro, com a 
utilização ou não de pino rosqueável. 
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