TABELA DE Preços
Particular
01

CONSULTA

VALOR

A1.01.01.01

Primeira consulta de medicina dentária

25,00 €

A1.01.01.05

Consulta de urgência

35,00 €

A= 0

Se o tratamento for realizado sem anestesia ou sob anestesia local

A= 8

Se o tratamento for realizado sob sedação consciente

A= 9

Se o tratamento for realizado sob anestesia geral

Necessário identificar o dente

02

MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA

VALOR

A2.01.01.01

Selamento de fissuras - Por quadrante

A2.02.01.DD

Aplicação tópica de produtos dentários

A2.02.01.01

Aplicação tópica de fluoretos

A2.03.01.DD

Profilaxia oral

A2.03.01.01

Profilaxia em adulto

25,00 €

A2.03.01.02

Profilaxia em criança

30,00 €

A2.04.01.DD

Instrução para a promoção da saúde oral

A2.04.01.01

Instrução e motivação de higiene oral para adulto

15,00 €

A2.04.01.02

Instrução e motivação de higiene oral para criança

15,00 €

A= 0

Se o tratamento for realizado sem anestesia ou sob anestesia local

A= 8

Se o tratamento for realizado sob sedação consciente

A= 9

Se o tratamento for realizado sob anestesia geral

Necessário identificar o dente

03

Necessário identificar o dente e a(s) face(s)

45,00 €
20,00 €

Necessário identificar o dente e a(s) face(s)

DENTISTERIA OPERATÓRIA

VALOR

A3.01.CC.DD

Restauração directa definitiva (CC=01-Amálgama; =02-Resina composta; =03-CIVM)

A3.01.02.DD

Restauração directa definitiva em resina composta (DD=Nº de Faces)

A3.01.02.01

Restauração directa definitiva em resina composta de uma face

40,00 €

A3.01.02.02

Restauração directa definitiva em resina composta de duas faces

45,00 €

A3.01.02.03

Restauração directa definitiva em resina composta de três faces

55,00 €

A3.01.02.04

Restauração directa definitiva em resina composta de quatro faces

70,00 €

A3.01.02.05

Restauração directa definitiva em resina composta de cinco faces

80,00 €

A3.01.03.DD

Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro modificado (DD=Nº de Faces)

A3.01.03.01

Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro modificado de uma face

30,00 €

A3.01.03.02

Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro modificado de duas faces

35,00 €

A3.04.01.DD

Protecção pulpar directa

A3.04.01.02

Protecção pulpar directa com MTA

A3.05.01.DD

Meios de retenção físicos adicionais

A3.05.01.01

Espigão metálico

100,00 €

A3.05.01.02

Espigão em fibra

120,00 €

A3.05.01.04

Pino dentinário

60,00 €

A3.07.01.01

Colagem de fragmento dentário

60,00 €

A3.08.01.DD

Manutenção de restaurações

A3.08.01.03

Polimento de restauração em resina composta

25,00 €

A3.09.01.01

Microabrasão

50,00 €

A3.11.CC.DD

Branqueamentos

A3.11.02.DD

Branqueamentos externos

A3.11.02.01

Branqueamento externo intensivo em consultório

200,00 €

A3.11.02.03

Branqueamento externo assistido no consultório

300,00 €

A3.13.01.DD

Ferulizações

A3.13.01.02

Ferulização com resina composta e meios de reforço

A= 0

Se o tratamento for realizado sem anestesia ou sob anestesia local

A= 8

Se o tratamento for realizado sob sedação consciente

A= 9

Se o tratamento for realizado sob anestesia geral

100,00 €

50,00 €

Necessário identificar o dente

04

ENDODONTIA

VALOR

A4.01.CC.DD

Tratamento endodôntico - Sessão única (CC=01-Prep. químico-mecânica; =02-obturação)

A4.01.01.DD

Preparação químico-mecânica (DD=Nº de canais)

A4.01.01.01

Preparação químico-mecânica de dente com um canal

150,00 €

A4.01.01.02

Preparação químico-mecânica de dente com dois canais

180,00 €

A4.01.01.03

Preparação químico-mecânica de dente com três canais

270,00 €

A4.03.03.DD

Desobturação canalar (DD=Nº de canais)

A4.03.03.01

Desobturação canalar de dente com um canal

30,00 €

A4.03.03.02

Desobturação canalar de dente com dois canais

35,00 €

A4.03.03.03

Desobturação canalar de dente com três canais

40,00 €

A4.03.03.04

Desobturação canalar de dente com quatro canais

45,00 €

A4.05.01.DD

Obstruções canalares

A4.05.01.02

Remoção de instrumento fracturado no canal radicular

A4.10.01.DD

Apexogénese

A4.10.01.03

Sessão de tratamento com vista à indução de apexogénese

A4.12.01.DD

Pulpotomias

A4.12.01.01

Pulpotomia de dente monorradicular

35,00 €

A4.12.01.02

Pulpotomia de dente multirradicular

35,00 €

A= 0

Se o tratamento for realizado sem anestesia ou sob anestesia local

A= 8

Se o tratamento for realizado sob sedação consciente

A= 9

Se o tratamento for realizado sob anestesia geral

Necessário identificar o dente

05

Necessário identificar o dente e a(s) face(s)

30,00 €
30,00 €

Necessário identificar o dente e a(s) face(s)

CIRURGIA ORAL

VALOR

A5.01.CC.DD

Exodontia de dentes decíduos (DD=01-Monorradicular; =02-Multirradicular)

A5.01.01.01

Exodontia de dente decíduo monorradicular

30,00 €

A5.01.01.02

Exodontia de dente decíduo multirradicular

40,00 €

A5.02.CC.DD

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

A5.02.01.01

Exodontia de dente monorradicular

40,00 €

A5.02.01.02

Exodontia de dente multirradicular

45,00 €

A5.02.05.01

Exodontia de dente monorradicular incluso

60,00 €

A5.02.05.02

Exodontia de dente multirradicular incluso

100,00 €

A5.03.CC.DD

Exodontia de dentes supra-numerários

A5.03.01.01

Exodontia de dente supranumerário (SISO)

A5.03.02.01

Exodontia de dente supranumerário com odontossecção (SISO)

140,00 €

A5.03.03.01

Exodontia de dente supranumerário com osteotomia (SISO)

120,00 €

A5.03.04.01

Exodontia de dente supranumerário com odontossecção e osteotomia (SISO)

150,00 €

A5.03.05.01

Exodontia de dente supranumerário incluso (SISO)

120,00 €

A5.06.01.DD

Traumatologia

A5.06.01.01

Reimplante intencional de dente monorradicular

70,00 €

A5.06.01.02

Reimplante intencional de dente multirradicular

100,00 €

A5.07.01.01

Hemissecção

A5.11.01.DD

Cirurgia periapical

A5.11.01.01

Cirurgia periapical de dente monorradicular

150,00 €

A5.11.01.02

Cirurgia periapical de dente plurirradicular

160,00 €

A5.16.01.DD

Biópsias

A5.16.01.01

Biópsia de tecidos moles

A5.21.01.DD

Frenectomias

A5.21.01.01

Frenectomia lingual

50,00 €

A5.21.01.02

Frenectomia labial superior

70,00 €

A5.27.01.01

Ulotomia

70,00 €

A= 0

Se o tratamento for realizado sem anestesia ou sob anestesia local

A= 8

Se o tratamento for realizado sob sedação consciente

80,00 €

70,00 €

100,00 €

A= 9

Se o tratamento for realizado sob anestesia geral

Necessário identificar o dente

06

PERIODONTOLOGIA

VALOR

A6.01.02.DD

Destartarização

A6.01.02.01

Destartarização bimaxilar

35,00 €

A6.01.02.04

Polimento dentário

20,00 €

A6.02.CC.DD

Raspagem e alisamento radicular (DD=Id. do quadrante se CC=02; DD=Id. do sextante se CC=03)

A6.02.02.01

Raspagem e alisamento radicular - 1º Quadrante

A6.04.01.DD

Gengivoplastia (DD=Id. do quadrante se CC=02; DD=Id. do sextante se CC=03)

A6.04.01.01

Gengivoplastia

A6.05.CC.DD

Gengivectomia (DD=Id. do quadrante se CC=02; DD=Id. do sextante se CC=03)

A6.05.01.01

Gengivectomia

A6.06.CC.DD

Cirurgia de retalho (DD=Id. do quadrante se CC=02; DD=Id. do sextante se CC=03)

A6.06.01.01

Cirurgia de retalho

A= 0

Se o tratamento for realizado sem anestesia ou sob anestesia local

A= 8

Se o tratamento for realizado sob sedação consciente

A= 9

Se o tratamento for realizado sob anestesia geral

Necessário identificar o dente

07

Necessário identificar o dente e a(s) face(s)

50,00 €
100,00 €
100,00 €
70,00 €

Necessário identificar o dente e a(s) face(s)

IMPLANTOLOGIA ORAL

VALOR

A7.02.01.DD

Cirurgia de implantes

A7.02.01.01

Cirurgia para colocação de um implante
Materiais a utilizar nas técnicas de regeneração óssea, elevação do pavimento do seio maxilar e tratamento de
lesões periimplantares

500,00 €

A7.07.01.02

Materiais de substituição óssea

200,00 €

A7.07.01.03

Membrana não reabsorvível

300,00 €

A7.07.01.DD

Nota: Consoante o tipo de prótese deverá substituir as letras pelos restantes elementos númericos constantes nesta secção.
A= 0

Se o tratamento for realizado sem anestesia ou sob anestesia local

A= 8

Se o tratamento for realizado sob sedação consciente

A= 9

Se o tratamento for realizado sob anestesia geral

B= 0

em Prótese Removível Convencional

B= 7

em Prótese Removível implanto suportada

B= 6

em Prótese Fixa Convencional

B= 5

em Prótese Fixa implanto suportada

B= 4

em Prótese Fixa dento-implanto suportadas

Necessário identificar o dente

08

Necessário identificar o dente e a(s) face(s)

PROSTODONTIA

VALOR

A8.B1.CC.DD

Prostodontia removível ( CC=01-Resina Acrílica; =02 -Cobalto-Cromo; =03 Nylon; =04 Titânio )

A8.B1.01.DD

Próteses em resina acrílica ( DD= Nº de Dentes )

A8.B1.01.01

Prótese em resina acrílica de 1 a 6 dentes

350,00 €

A8.B1.01.02

Prótese em resina acrílica com 7 dentes ou mais

400,00 €

A8.B1.02.DD

Próteses em cobalto-cromo ( DD= Nº de Dentes )

A8.B1.02.01

Prótese em cobalto-cromo de 1 a 4 dentes

400,00 €

A8.B1.02.05

Prótese em cobalto-cromo de 5 a 8 dentes

500,00 €

A8.B1.02.09

Prótese em cobalto-cromo com 9 ou mais dentes

600,00 €

A8.B1.09.DD

Consertos de prótese

A8.B1.09.01

Conserto de prótese sem impressão

35,00 €

A8.B1.09.02

Conserto de prótese com impressão

80,00 €

A8.B1.09.03

Soldadura em prótese esquelética

80,00 €

A8.B1.10.DD

Acrescentos

A8.B1.10.01

Acrescento de dente em prótese em resina acrílica sem impressão

40,00 €

A8.B1.10.02

Acrescento de dente em prótese em resina acrílica com impressão

60,00 €

A8.B1.10.03

Acrescento de gancho em prótese de resina acrílica

60,00 €

A8.B1.11.DD

Rebasamentos directos

A8.B1.11.01

Rebasamento directo duro

80,00 €

A8.B1.11.02

Rebasamento directo mole

50,00 €

A8.B1.12.DD

Rebasamentos indirectos

A8.B1.12.01

Rebasamento indirecto duro

80,00 €

A8.B3.CC.DD

Prostodontia fixa unitária

A8.B3.01.DD

Coroas, facetas ou incrustações provisórias

A8.B3.01.01

Coroa provisória acrílica (método directo)

50,00 €

A8.B3.01.02

Coroa provisória acrílica (método indirecto)

60,00 €

A8.B3.01.03

Coroa provisória em compósito (método directo)

80,00 €

A8.B3.02.DD

Coroas definitivas

A8.B3.02.02

Coroa em cerómero

300,00 €

A8.B3.02.03

Coroa metálica

200,00 €

A8.B3.02.05

Coroa metaloacrílica

200,00 €

A8.B3.02.06

Coroa metalocerâmica

500,00 €

A8.B3.02.07

Coroa metalocerâmica com ombro em cerâmica

550,00 €

A8.B3.02.08

Coroa cerâmica

500,00 €

A8.B3.02.09

Faceta cerâmica

700,00 €

A8.B3.04.DD

Incrustações em cerâmica

A8.B3.04.01

Incrustação em cerâmica de uma face dentária

300,00 €

A8.B3.04.02

Incrustação em cerâmica de duas faces dentárias

350,00 €

A8.B3.04.03

Incrustação em cerâmica de três faces dentárias

500,00 €

A8.B4.CC.DD

Pontes - dentes pilares

A8.B4.02.DD

Coroas pilar definitivas

A8.B4.02.06

Coroa pilar cerâmica

500,00 €

A8.B4.02.07

Coroa pilar aparafusada sobre implante

500,00 €

A8.B4.02.08

Coroa pilar cimentada sobre implante

600,00 €

A8.B8.01.DD

Cimentação em prostodontia fixa

A8.B8.01.07

Cimentação de prótese fixa antiga sobre dentes

A8.B9.CC.DD

Diversos

A8.B9.01.DD

Diversos em prostodontia fixa

A8.B9.01.03

Mock-up indirecto em resina, por elemento

A= 0

Se o tratamento for realizado sem anestesia ou sob anestesia local

A= 8

Se o tratamento for realizado sob sedação consciente

A= 9

Se o tratamento for realizado sob anestesia geral

B= 0

em Prótese Removível Convencional

B= 7

em Prótese Removível sobre Implantes

Necessário identificar o dente

10

20,00 €

Necessário identificar o dente e a(s) face(s)

ORTODONTIA

VALOR

A10.01.CC.DD

Estudo clínico

A10.01.01.01

Estudo ortodôntico

A10.01.02.01

Modelos de estudo ortodônticos

A10.05.CC.DD

Aparelhos

A10.05.01.DD

Aparelhos removíveis biomecânicos

A10.05.01.01

Aparelho removível biomecânico maxilar

300,00 €

A10.05.01.02

Aparelho removível biomecânico mandibular

300,00 €

A10.05.02.01

Aparelho funcional

350,00 €

A10.05.03.DD

Aparelhos fixos

A10.05.03.01

Aparelho fixo completo maxilar

300,00 €

A10.05.03.02

Aparelho fixo completo mandibular

300,00 €

A10.05.07.DD

Aparelhos de contenção

A10.05.07.01

Aparelho de contenção removível

250,00 €

A10.05.07.02
A10.05.07.02
A10.08.03.00

Aparelho de contenção fixo
Aparelho de contenção fixo
Aparelho de contenção fixo (Manutenção)

100,00 €
100,00 €
50,00 €

Necessário identificar o dente

11

100,00 €

100,00 €
50,00 €

Necessário identificar o dente e a(s) face(s)

TRATAMENTO DE DISFUNÇÕES TEMPORO-MANDIBULARES (DTM) E DOR ORO-FACIAL (DOF)
A11.06.01.DD

Aparelhos de interposição mandibular

A11.06.01.01

Confecção e adaptação clínica de aparelho de interposição mandibular para miorrelaxamento

VALOR
350,00 €

B= 0

em Imagiologia Convencional

B= 9

em Imagiologia Digital

