Tabela de preços convencionada para
medicina dentária e estomatologia
Em consequência de condições específicas convencionadas com os prestadores, o valor assumido pela Pessoa Segura poderá,
excecionalmente em algumas circunstâncias, ser superior ao valor máximo convencionado indicado na tabela.
Atos médicos

Valor máximo Referência - Resumida

Exodontia de dente decíduo monorradicular

S/C

Exodontia de dente decíduo multirradicular

S/C

Exodontia de dente monorradicular

S/C

Exodontia de dente multirradicular

S/C

Realização e interpretação de radiografia interproximal

S/C

Realização de radiografia interproximal

S/C

Realização e interpretação de telerradiografia lateral

S/C

2 - MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA
Aplicação tópica de produtos dentários
Aplicação tópica de fluoretos

S/C

Aplicação tópica de vernizes fluoretados

17,50 €

Aplicação de revelador de placa

16,15 €

Aplicação de agente dessensibilizante

16,15 €

3 - DENTISTERIA OPERATÓRIA
Restauração direta definitiva (amálgama, resina composta)
Restauração direta definitiva em amálgama
Restauração direta definitiva em amálgama de uma face

24,70 €

Restauração direta definitiva em amálgama de duas faces

30,40 €

Restauração direta definitiva em amálgama de três faces

34,00 €

Restauração direta definitiva em resina composta
Restauração direta definitiva em resina composta de uma face

23,00 €

Restauração direta definitiva em resina composta de duas faces

30,40 €

Restauração direta definitiva em resina composta de três faces

34,57 €

Restauração direta definitiva em resina composta de quatro faces

34,00 €

Restauração direta definitiva em resina composta de cinco faces

48,74 €

Restauração indireta (resina composta)
Restauração indireta em resina composta
Restauração indireta em resina composta de três faces

42,00 €

Restauração indireta em resina composta de cinco faces

50,35 €

Restauração provisória (resina composta, cimento de ionómero de vidro, óxido de zinco)
Restauração provisória em resina composta
Restauração provisória em resina composta de uma face

14,25 €

Restauração provisória em resina composta de três faces

14,25 €

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado
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Atos médicos
Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de uma face

Valor máximo Referência - Resumida
14,25 €

Restauração provisória em óxido de zinco
Restauração provisória em óxido de zinco de uma face

26,00 €

Restauração provisória em óxido de zinco de duas faces

26,00 €

Restauração provisória em óxido de zinco de três faces

27,00 €

Proteção pulpar direta
Proteção pulpar direta com hidróxido de cálcio

25,18 €

Meios de retenção físicos adicionais
Espigão metálico

5,23 €

Manutenção de restaurações
Coronoplastia

32,30 €

4 - ENDODONTIA
Tratamento endodôntico - sessão única
Preparação químico-mecânica
Preparação químico-mecânica de dente com um canal

25,18 €

Preparação químico-mecânica de dente com dois canais

35,63 €

Preparação químico-mecânica de dente com três canais

41,80 €

Obturação canalar
Obturação canalar de dente com um canal

33,25 €

Obturação canalar de dente com três canais

36,00 €

Tratamento endodôntico - sessões múltiplas
Preparação químico-mecânica
Preparação químico-mecânica de dente com um canal

25,18 €

Preparação químico-mecânica de dente com dois canais

35,63 €

Preparação químico-mecânica de dente com três canais

41,80 €

Obturação canalar
Obturação canalar de dente com um canal

33,25 €

Obturação canalar de dente com três canais

36,00 €

Retratamento endodôntico - sessão única
Preparação químico-mecânica
Preparação químico-mecânica de dente com um canal

25,18 €

Preparação químico-mecânica de dente com dois canais

35,63 €

Preparação químico-mecânica de dente com três canais

41,80 €

Obturação canalar
Obturação canalar de dente com um canal

33,25 €

Obturação canalar de dente com três canais

36,00 €

Retratamento endodôntico - sessões múltiplas
Preparação químico-mecânica
Preparação químico-mecânica de dente com um canal

25,18 €

Preparação químico-mecânica de dente com dois canais

35,63 €
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Atos médicos
Preparação químico-mecânica de dente com três canais

Valor máximo Referência - Resumida
41,80 €

Obturação canalar
Obturação canalar de dente com um canal

33,25 €

Obturação canalar de dente com três canais

36,00 €

Reparações
Pulpotomias
Pulpotomia de dente multirradicular

25,65 €

Pulpectomias coronárias de urgência
Selamento intra-coronário

33,25 €

5 - CIRURGIA ORAL
Exodontia de dentes decíduos
Exodontia de dente decíduo monorradicular

S/C

Exodontia de dente decíduo multirradicular

S/C

Exodontia de dentes permanentes
Exodontia de dente monorradicular

S/C

Exodontia de dente multirradicular

S/C

Exodontia de dente monorradicular com odontossecção

36,00 €

Exodontia de dente multirradicular com odontossecção

36,00 €

Exodontia de dente monorradicular com osteotomia

36,00 €

Exodontia de dente multirradicular com osteotomia

44,00 €

Exodontia de dente monorradicular com odontossecção e osteotomia

44,00 €

Exodontia de dente multirradicular com odontossecção e osteotomia

44,75 €

Exodontia de dente multirradicular incluso

52,25 €

Drenagens
Drenagem de abcesso através da mucosa oral

46,00 €

Drenagem de abcesso por via coronária

28,80 €

6 - PERIODONTOLOGIA
Registo do diagnóstico no periodontograma

25,00 €

Destartarização
Remoção de pigmento dentário com jato de bicarbonato

14,00 €

Raspagem e alisamento
Raspagem e alisamento radicular
Raspagem e alisamento radicular - 1º quadrante

30,40 €

Raspagem e alisamento radicular - 2º quadrante

30,40 €

Raspagem e alisamento radicular - 3º quadrante

30,40 €

Raspagem e alisamento radicular - 4º quadrante

30,40 €

Raspagem e alisamento radicular - 2º sextante

22,80 €

Raspagem e alisamento radicular - 5º sextante

22,80 €

Tratamento periodontal de manutenção

31,35 €

Gengivectomia
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Atos médicos

Valor máximo Referência - Resumida

Gengivectomia - 1º quadrante

32,00 €

Gengivectomia - 2º quadrante

32,00 €

Gengivectomia - 3º quadrante

30,40 €

Cirurgia de retalho com enxerto de osso autógeno
Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo
Regeneração periodontal
Aplicação tópica de medicação

20,90 €

7 - IMPLANTOLOGIA ORAL
Cirurgia de implantes
Cirurgia para colocação de um implante

535,00 €

8 - PROSTODONTIA
Prostodontia removível
Acrescentos
Acrescento de dente em prótese em resina acrílica com impressão

27,55 €

Prostodontia fixa
Espigões e falsos cotos
Espigão e falso coto (método direto)

70,00 €

Espigão e falso coto fundido

80,00 €

Prostodontia fixa unitária
Coroas, facetas ou incrustações provisórias
Coroa provisória acrílica (método direto)

24,70 €

Coroa provisória acrílica (método indireto)

26,13 €

Coroa provisória em compósito (método direto)

37,00 €

Coroas definitivas
Coroa metalocerâmica

200,45 €

Coroa metalocerâmica com ombro em cerâmica

356,25 €

Coroa cerâmica

330,00 €

Coroas pilar definitivas
Coroa pilar cerâmica

351,50 €

Coroa pilar aparafusada sobre implante

418,00 €

Pontes - coroa pôntico
Cimentação em prostodontia fixa
Cimentação de prótese fixa antiga sobre dentes

35,00 €

9 - REABILITAÇÃO ORAL E PRÓTESE ORO-MAXILO-FACIAL
10 - ORTODÔNTIA
Estudo clínico
Estudo ortodôntico

37,50 €

Aparelhos
Aparelhos removíveis biomecânicos
Aparelho removível biomecânico maxilar
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Atos médicos

Valor máximo Referência - Resumida

Aparelhos fixos
Aparelho fixo completo maxilar

427,50 €

Aparelho fixo completo mandibular

427,50 €

11 - MATERIAL SUPLEMENTAR E DE REPOSIÇÃO
Aparelhos de contenção
Aparelho de contenção removível

125,40 €

Aparelho de contenção fixo

125,40 €

Cirurgia ortognática
Simulações cirúrgicas
Goteira cirúrgica

140,00 €

Consultas para controlo
Controlo de aparelho removível biomecânico

18,50 €

Controlo de aparelho removível funcional

18,50 €

Controlo de aparelho fixo

26,13 €

Controlo de aparelho de contenção

26,60 €

12 - TRATAMENTO DE DISFUNÇÕES TEMPORO-MANDIBULARES (DTM) E DOR ORO-FACIAL (DOF)
Intervenções diversas
Acerto oclusal por subtração/ desgastes seletivos

41,80 €

Acerto oclusal por adição

41,80 €

Aparelhos de interposição maxilar
Confeção e adaptação clínica de aparelho de interposição maxilar para
miorrelaxamento

130,15 €

13 - IMAGIOLOGIA
Radiologia intra-oral
Realização e interpretação de exames imagiológicos
Realização e interpretação de radiografia interproximal
Realização e interpretação de seriografia

S/C
20,00 €

Realização de exames imagiológicos
Realização de radiografia interproximal
Realização de seriografia

S/C
18,00 €

Radiologia extra-oral
Realização e interpretação de exames imagiológicos
Realização e interpretação de telerradiografia lateral

S/C

Fotografia clínica
Registo fotográfico intra-oral

28,50 €

Registo fotográfico extra-oral

25,00 €

Notas:
S/C – Atos sem copagamento para o Cliente mas comparticipados ao Prestador pela Companhia Seguradora.
Confirme se o(s) tratamento(s) pretendido(s) é(são) realizado(s) pelo prestador selecionado, bem como o valor do(s) mesmo(s).
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