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ANEXO 
(Resolução CFO-248, de 25 de outubro de 2022) 

 

Agente de adesão de próteses dentais 

Aparelho a laser para diagnóstico odontológico 

Aparelho a laser para tratamento odontológico 

Aparelhos alinhadores ortodônticos para movimentação de dentes 

Arco de fio ortodôntico 

Arco facial ortodôntico 

Articulador para próteses dentaria 

Artigos odontológicos abrasivos 

Auxiliares elastoméricos para uso em ortodontia 

Barreira gengival 

Braço de força ortodôntico 

Bráquetes, bandas e tubos para uso ortodôntico 

Cadeira odontológica 

Cartucho de seringa para anestesia dentária 

Ceras de fundição e placas de base odontológicas 

Clareadores dentais de uso profissional odontológico 

Componente de equipamento pneumático odontológico 

Componente de obturador para sistema de obturação endodôntica por termoadesão 

Componente de sistema cirúrgico odontológico ultrassônico 

Componente de sistema de destartarização pneumático 

Componente de sistema de destartarização ultrassônico 

Componente de sistema de obturação endodôntica 

Componentes de implante odontológico 

Componentes de sistema de sucção odontológico 

Componentes para prótese dentaria 

Condicionador de superfície de raiz dental 

Corantes para próteses dentais 

Curativo periodontal 



CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA 
RESOLUÇÃO CFO-248/2022 
-continuação- 

 

 

 
SHIN CA 7 - Lote 2 - Bloco B - Lago Norte 

71503-507 - Brasília - DF 
Tel: (61) 3033-4429 / 3033-4469 / 3033-4499 
E-mail: cfo@cfo.org.br / Site: www.cfo.org.br 

Dentes artificiais para próteses dentárias 

Detector de cáries dentárias por fluorescência 

Dispositivo de crioanestesia para uso odontológico 

Dispositivo ortodôntico extra-oral 

Dispositivo ortodôntico para aplicação de forças no mento 

Distrator odontológico 

Equipamento para clareamento dental de uso profissional 

Equipamento para clareamento dental e fotopolimerização de resinas 

Equipamento para profilaxia odontológica bicarbonato de sódio/ultrassom 

Equipo odontológico 

Expansor ortodôntico 

Fio afastador odontológico 

Fios para uso em ortodontia 

Foco cirúrgico odontológico 

Fotopolimerizador odontológico 

Gancho ortodôntico 

Gerador de sistema de produção de ozônio para uso odontológico 

Guia de feixe do sistema de laser cirúrgico odontológico 

Implante transgengival 

Implante transmandibular 

Implantes de matriz óssea para uso odontológico (enxerto ósseo) 

Implantes dentários 

Localizador de ápice - equipamento odontológico 

Malha cirúrgica odontológica 

Mantenedor de espaço ortodôntico 

Marcador fiducial de navegação/ registro de cirurgia guiada odontológica 

Materiais cerâmicos para confecção de próteses odontológicas 

Materiais combinados para confecção de próteses odontológicas 

Materiais de moldagem odontológicos 

Materiais de reembasamento de próteses odontológicas 

Materiais metálicos para confecção de próteses odontológicas 

Materiais obturadores endodônticos 

Materiais para regeneração de tecido de uso exclusivo em odontologia 
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Materiais para selamento de canal radicular 

Materiais para verificação da oclusão dental 

Materiais poliméricos para confecção de próteses, aparelhos ortodônticos, goteiras e outros 

dispositivos odontológicos 

Materiais restauradores e cimentos odontológicos 

Material de acabamento e polimento odontológico 

Material para desinfecção e obturação canal radicular 

Material para fabricação de implante dentário sob medida 

Material reconstrutor de tecido periodontal 

Material termoplástico para fabricação de dispositivos odontológicos 

Micro motor odontológico 

Mola ortodôntica 

Moldeira para odontologia 

Motor cirúrgico odontológico 

Motor odontológico 

Motor para instrumento odontológico 

Obturador para sistema de obturação endodôntica por termoadesão 

Parafuso de fixação ortodôntico 

Peça de mão de injeção de anestesia assistida por computador para uso odontológico 

Peça de mão motorizada para odontologia 

Peça de mão para sistema de jato de ar com abrasivo para uso odontológico 

Peça de mão para sistema de produção de ozônio para uso odontológico 

Película radiográfica para uso odontológico 

Pigmento para detecção de cárie 

Pino de referência para cirurgia dental guiada 

Pinos intraradiculares odontológicos 

Placas para confeção de moldeiras odontológicas e protetores bucais 

Pontas absorventes odontológicas 

Proteção de disco abrasivo para odontologia 

Retratores gengivais e hemostáticos odontológicos 

Secador odontológico 

Selantes para fóssulas/fissuras dentais 

Sistema cirúrgico odontológico ultrassônico 



CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA 
RESOLUÇÃO CFO-248/2022 
-continuação- 

 

 

 
SHIN CA 7 - Lote 2 - Bloco B - Lago Norte 

71503-507 - Brasília - DF 
Tel: (61) 3033-4429 / 3033-4469 / 3033-4499 
E-mail: cfo@cfo.org.br / Site: www.cfo.org.br 

Sistema de cirurgia estereotáxica para odontologia 

Sistema de destartarização pneumático 

Sistema de destartarização ultrassônico 

Sistema de escaneamento óptico intraoral 

Sistema de imagem digital, radiografia computorizada, para uso odontológico 

Sistema de laser a dióxido de carbono para uso odontológico 

Sistema de laser nd:yag para uso odontológico 

Sistema de obturação endodôntica 

Sistema de produção de ozônio para uso odontológico 

Sistema de raios X odontológico 

Sistema de sucção odontológico 

Sistema odontológico de abrasão a ar 

Sistema óptico tipo cad/cam (topografia) para uso odontológico 

Sistema para solda odontológica intraoral 

Software de aplicação para tratamento odontológico 

Software interpretativo de imagem radiográfica odontológica 

Solução de destartarização 

Solução de limpeza dentária de uso profissional 

Solução para a remoção de cáries dentárias 

Spray criogênico odontológico 

Subst.P/tratamento hipersensibilidade dentinária de uso profissional odontológico 

Testador de polpa dentária 

Unidade de controle para sistema de desinfecção fotoativada odontológica 

Unidade de controle para sistema de jato de ar com abrasivo para uso odontológico 

Unidade de injeção de anestesia assistida por computador para uso odontológico 

 

 


