
23-10-2015 Página 1/9

CONSULTA

Protocolo

Primeira consulta de medicina dentária 0,00 €

Consulta de medicina dentária 0,00 €

Consulta para apresentação e discussão de plano de tratamento 0,00 €

Consulta Medicada 15,00 €

Consulta de urgência 15,00 €

 MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA

Selamento de fissuras por dente 20,00 €

Selamento de fissuras por Quadrante 40,00 €

Aplicação tópica de fluoretos 16,00 €

Aplicação tópica de vernizes fluoretados 20,00 €

Aplicação de revelador de placa 16,00 €

Aplicação de agente dessensibilizante 20,00 €

Profilaxia em adulto 45,00 €

Profilaxia em criança 16,00 €

Instrução e motivação de higiene oral para adulto 0,00 €

Instrução e motivação de higiene oral para criança 0,00 €

DENTISTERIA OPERATÓRIA

Restauração directa definitiva em amálgama de uma face 20,00 €

Restauração directa definitiva em amálgama de duas faces 30,00 €

Restauração directa definitiva em amálgama de três faces 35,00 €

Restauração directa definitiva em amálgama de quatro faces 40,00 €

Restauração directa definitiva em amálgama de cinco faces 45,00 €

Restauração directa definitiva em resina composta de uma face 20,00 €

Restauração directa definitiva em resina composta de duas faces 28,00 €

Restauração directa definitiva em resina composta de três faces 36,00 €

Restauração directa definitiva em resina composta de quatro faces 36,00 €

Restauração directa definitiva em resina composta de cinco faces 40,00 €
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Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro 

modificado de uma face 20,00 €

Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro 

modificado de duas faces 28,00 €

Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro 

modificado de três faces 36,00 €

Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro 

modificado de quatro faces 36,00 €

Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro 

modificado de cinco faces 40,00 €

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de 

uma face 16,00 €

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de 

duas faces 16,00 €

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de 

três faces 16,00 €

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de 

quatro faces 16,00 €

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de 

cinco faces 16,00 €

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de uma face 16,00 €

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de duas faces 16,00 €

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de três faces 16,00 €

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de quatro faces 16,00 €

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de cinco faces 16,00 €

Restauração provisória em óxido de zinco de uma face 16,00 €

Restauração provisória em óxido de zinco de duas faces 16,00 €

Restauração provisória em óxido de zinco de três faces 16,00 €

Restauração provisória em óxido de zinco de quatro faces 16,00 €

Restauração provisória em óxido de zinco de cinco faces 16,00 €

Protecção pulpar directa com hidróxido de cálcio 20,00 €

Protecção pulpar directa com MTA 20,00 €

Espigão metálico 8,00 €

Espigão em fibra 24,00 €

Espigão individualizado em resina composta reforçada por fibra 32,00 €

Pino dentinário 8,00 €

Sessão de branqueamento interno intensivo no consultório 20,00 €

Branqueamento externo intensivo em consultório 120,00 €

Branqueamento externo em ambulatório 80,00 €

Branqueamento externo assistido no consultório 120,00 €

Seringa de Branqueamento (unidade) 25,00 €

Ferulização com resina composta sem meios de reforço 40,00 €

Ferulização com resina composta e meios de reforço 40,00 €

Tratamento Expectante 20,00 €

Colagem de Piercing 28,00 €

ENDODONTIA

Preparação químico-mecânica de dente com um canal 40,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com dois canais 40,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com três canais 40,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com quatro canais 40,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com cinco canais 40,00 €

Obturação canalar de dente com um canal 40,00 €
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Obturação canalar de dente com dois canais 40,00 €

Obturação canalar de dente com três canais 40,00 €

Obturação canalar de dente com quatro canais 40,00 €

Obturação canalar de dente com cinco canais 40,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com um canal 40,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com dois canais 40,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com três canais 40,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com quatro canais 40,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com cinco canais 40,00 €

Obturação canalar de dente com um canal 40,00 €

Obturação canalar de dente com dois canais 40,00 €

Obturação canalar de dente com três canais 40,00 €

Obturação canalar de dente com quatro canais 40,00 €

Obturação canalar de dente com cinco canais 40,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com um canal 60,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com dois canais 60,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com três canais 60,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com quatro canais 60,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com cinco canais 60,00 €

Obturação canalar de dente com um canal 60,00 €

Obturação canalar de dente com dois canais 60,00 €

Obturação canalar de dente com três canais 60,00 €

Obturação canalar de dente com quatro canais 60,00 €

Obturação canalar de dente com cinco canais 60,00 €

Desobturação canalar de dente com um canal 60,00 €

Desobturação canalar de dente com dois canais 60,00 €

Desobturação canalar de dente com três canais 60,00 €

Desobturação canalar de dente com quatro canais 60,00 €

Desobturação canalar de dente com cinco canais 60,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com um canal 60,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com dois canais 60,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com três canais 60,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com quatro canais 60,00 €

Preparação químico-mecânica de dente com cinco canais 60,00 €

Obturação canalar de dente com um canal 60,00 €

Obturação canalar de dente com dois canais 60,00 €

Obturação canalar de dente com três canais 60,00 €

Obturação canalar de dente com quatro canais 60,00 €

Obturação canalar de dente com cinco canais 60,00 €

Desobturação canalar de dente com um canal 60,00 €

Desobturação canalar de dente com dois canais 60,00 €

Desobturação canalar de dente com três canais 60,00 €

Desobturação canalar de dente com quatro canais 60,00 €

Desobturação canalar de dente com cinco canais 60,00 €

Abordagem de instrumento fracturado no canal radicular 40,00 €

Remoção de instrumento fracturado no canal radicular 40,00 €

Apexificação de dente monorradicular 120,00 €

Apexificação de dente multirradicular 160,00 €

Pulpotomia de dente monorradicular 28,00 €

Pulpotomia de dente multirradicular 28,00 €

Pulpectomia coronária de urgência de dente monorradicular 24,00 €

Pulpectomia coronária de urgência de dente multirradicular 24,00 €

Aplicação de medicação intra-canalar 20,00 €

CIRURGIA ORAL

Exodontia de dente decíduo monorradicular 28,00 €

Exodontia de dente decíduo multirradicular 28,00 €
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Exodontia de dente decíduo monorradicular com odontossecção 40,00 €

Exodontia de dente decíduo multirradicular com odontossecção 40,00 €

Exodontia de dente decíduo monorradicular com osteotomia 40,00 €

Exodontia de dente decíduo multirradicular com osteotomia 40,00 €

Exodontia de dente decíduo monorradicular com odontossecção e 

osteotomia 40,00 €

Exodontia de dente decíduo multirradicular com odontossecção e 

osteotomia 40,00 €

Exodontia de dente decíduo monorradicular incluso 48,00 €

Exodontia de dente decíduo multirradicular incluso 64,00 €

Exodontia de dente monorradicular 28,00 €

Exodontia de dente multirradicular 28,00 €

Exodontia de dente monorradicular com odontossecção 40,00 €

Exodontia de dente multirradicular com odontossecção 40,00 €

Exodontia de dente monorradicular com osteotomia 40,00 €

Exodontia de dente multirradicular com osteotomia 40,00 €

Exodontia de dente monorradicular com odontossecção e osteotomia 40,00 €

Exodontia de dente multirradicular com odontossecção e osteotomia 40,00 €

Exodontia de dente monorradicular incluso 48,00 €

Exodontia de dente multirradicular incluso 80,00 €

Exodontia de dente supranumerário 28,00 €

Exodontia de dente supranumerário com odontossecção 40,00 €

Exodontia de dente supranumerário com osteotomia 40,00 €

Exodontia de dente supranumerário com odontossecção e osteotomia 40,00 €

Exodontia de dente supranumerário incluso 64,00 €

Drenagem de abcesso através da mucosa oral 20,00 €

Drenagem de abcesso por via coronária 20,00 €

Excisão de bridas gengivais - primeiro quadrante 80,00 €

Excisão de bridas gengivais - segundo quadrante 80,00 €

Excisão de bridas gengivais - terceiro quadrante 80,00 €

Excisão de bridas gengivais - quarto quadrante 80,00 €

Excisão de bridas gengivais - primeiro sextante 80,00 €

Excisão de bridas gengivais - segundo sextante 80,00 €

Excisão de bridas gengivais - terceiro sextante 80,00 €

Excisão de bridas gengivais - quarto sextante 80,00 €

Excisão de bridas gengivais - quinto sextante 80,00 €

Excisão de bridas gengivais - sexto sextante 80,00 €

Frenectomia lingual 80,00 €

Frenectomia labial superior 80,00 €

Frenectomia labial inferior 80,00 €

Frenotomia lingual 80,00 €

Frenotomia labial superior 80,00 €

Frenotomia labial inferior 80,00 €

Correcção de defeitos ósseos sem biomateriais 125,00 €

Correcção de defeitos ósseos com biomateriais 175,00 €

Correcção de defeitos ósseos com utilização de membranas (não 

reabsorvíveis) 175,00 €

Correcção de defeitos ósseos com utilização de membranas 

(reabsorvíveis) 175,00 €

Osteoplastia com biomateriais 175,00 €

Osteoplastia sem biomateriais 125,00 €

Elevação de seio maxilar com biomateriais 700,00 €

Elevação de seio maxilar sem biomateriais 700,00 €

Exposição de dente incluso para tracção ortodôntica 80,00 €

PERIODONTOLOGIA

Registo do diagnóstico no periodontograma 20,00 €
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Destartarização bimaxilar 20,00 €

Destartarização maxilar 12,00 €

Destartarização mandibular 12,00 €

Remoção de pigmento dentário com jacto de bicarbonato 8,00 €

Raspagem e alisamento radicular 120,00 €

Raspagem e alisamento radicular - 1º Quadrante 32,00 €

Raspagem e alisamento radicular - 2º Quadrante 32,00 €

Raspagem e alisamento radicular - 3º Quadrante 32,00 €

Raspagem e alisamento radicular - 4º Quadrante 32,00 €

Raspagem e alisamento radicular - 1º Sextante 24,00 €

Raspagem e alisamento radicular - 2º Sextante 24,00 €

Raspagem e alisamento radicular - 3º Sextante 24,00 €

Raspagem e alisamento radicular - 4º Sextante 24,00 €

Raspagem e alisamento radicular - 5º Sextante 24,00 €

Raspagem e alisamento radicular - 6º Sextante 24,00 €

Tratamento periodontal de manuntenção 32,00 €

Gengivoplastia 96,00 €

Gengivoplastia - 1º Quadrante 24,00 €

Gengivoplastia - 2º Quadrante 24,00 €

Gengivoplastia - 3º Quadrante 24,00 €

Gengivoplastia - 4º Quadrante 24,00 €

Gengivoplastia - 1º Sextante 16,00 €

Gengivoplastia - 2º Sextante 16,00 €

Gengivoplastia - 3º Sextante 16,00 €

Gengivoplastia - 4º Sextante 16,00 €

Gengivoplastia - 5º Sextante 16,00 €

Gengivoplastia - 6º Sextante 16,00 €

Gengivectomia 96,00 €

Gengivectomia - 1º Quadrante 24,00 €

Gengivectomia - 2º Quadrante 24,00 €

Gengivectomia - 3º Quadrante 24,00 €

Gengivectomia - 4º Quadrante 24,00 €

Gengivectomia - 1º Sextante 16,00 €

Gengivectomia - 2º Sextante 16,00 €

Gengivectomia - 3º Sextante 16,00 €

Gengivectomia - 4º Sextante 16,00 €

Gengivectomia - 5º Sextante 16,00 €

Gengivectomia - 6º Sextante 16,00 €

Enxerto ósseo para aumento do rebordo alveolar 175,00 €

 IMPLANTOLOGIA ORAL

Consulta de Avaliação de implantologia 0,00 €

Cirurgia para colocação de um implante 350,00 €

Cirurgia para colocação de mais do que 1 implante (por implante) 350,00 €

Cirurgia para colocação de implante provisório 128,00 €

Cirurgia para colocação de mais do que 1 implante provisório (por 

implante) 128,00 €

Cirurgia para colocação de um implante imediato pós-extracção 350,00 €

Cirurgia para colocação de um implante imediato pós-extracção com 

provisionalização fixa imediata 550,00 €

Cirurgia para colocação de um implante com provisionalização fixa 

imediata 550,00 €

Cirurgia para colocação de implantes com provisionalização fixa imediata 

de arcada total (Acrílica) 4.250,00 €

Cirurgia para colocação de implantes com provisionalização fixa imediata 

de arcada total (Zirconium) 6.375,00 €
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Cirurgia para colocação de implantes com provisionalização removível 

imediata de arcada total 2.450,00 €

Regeneração óssea prévia à colocação de implante 170,00 €

Regeneração óssea simultânea com colocação de implante 170,00 €

Materiais de substituição óssea 1.000,00 €

Membrana não reabsorvível 175,00 €

Consulta de Manutenção de Implantologia 50,00 €

PROSTODONTIA

Prótese em resina acrílica com um dente 102,00 €

Prótese em resina acrílica com dois dentes 128,00 €

Prótese em resina acrílica com três dentes 153,00 €

Prótese em resina acrílica com quatro dentes 170,00 €

Prótese em resina acrílica com cinco dentes 200,00 €

Prótese em resina acrílica com seis dentes 217,00 €

Prótese em resina acrílica com sete dentes 238,00 €

Prótese em resina acrílica com oito dentes 264,00 €

Prótese em resina acrílica com nove dentes 293,00 €

Prótese em resina acrílica com dez dentes 302,00 €

Prótese em resina acrílica com onze dentes 315,00 €

Prótese em resina acrílica com doze dentes 328,00 €

Prótese em resina acrílica com treze dentes 349,00 €

Prótese em resina acrílica com catorze dentes 366,00 €

Prótese em resina acrílica com vinte e oito dentes 655,00 €

Prótese em cobalto-cromo com um dente 166,00 €

Prótese em cobalto-cromo com dois dentes 221,00 €

Prótese em cobalto-cromo com três dentes 247,00 €

Prótese em cobalto-cromo com quatro dentes 285,00 €

Prótese em cobalto-cromo com cinco dentes 315,00 €

Prótese em cobalto-cromo com seis dentes 357,00 €

Prótese em cobalto-cromo com sete dentes 400,00 €

Prótese em cobalto-cromo com oito dentes 434,00 €

Prótese em cobalto-cromo com nove dentes 468,00 €

Prótese em cobalto-cromo com dez dentes 493,00 €

Prótese em cobalto-cromo com onze dentes 519,00 €

Prótese em cobalto-cromo com doze dentes 540,00 €

Prótese em cobalto-cromo com treze dentes 548,00 €

Prótese em cobalto-cromo com catorze dentes 561,00 €

Prótese em cobalto-cromo com vinte e oito dentes 893,00 €

Prótese em nylon com um dente 221,00 €

Prótese em nylon com dois dentes 281,00 €

Prótese em nylon com três dentes 310,00 €

Prótese em nylon com quatro dentes 332,00 €

Prótese em nylon com cinco dentes 357,00 €

Prótese em nylon com seis dentes 383,00 €

Prótese em nylon com sete dentes 408,00 €

Prótese em nylon com oito dentes 434,00 €

Prótese em nylon com nove dentes 459,00 €

Prótese em nylon com dez dentes 485,00 €

Prótese em nylon com onze dentes 510,00 €

Prótese em nylon com doze dentes 536,00 €

Prótese em nylon com treze dentes 561,00 €

Prótese em nylon com catorze dentes 591,00 €

Prótese Conjugada com um dente 298,00 €

Prótese Conjugada com dois dentes 357,00 €

Prótese Conjugada com três dentes 387,00 €

Prótese Conjugada com quatro dentes 408,00 €
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Prótese Conjugada com cinco dentes 434,00 €

Prótese Conjugada com seis dentes 459,00 €

Prótese Conjugada com sete dentes 485,00 €

Prótese Conjugada com oito dentes 510,00 €

Prótese Conjugada com nove dentes 536,00 €

Prótese Conjugada com dez dentes 561,00 €

Prótese Conjugada com onze dentes 587,00 €

Prótese Conjugada com doze dentes 612,00 €

Prótese Conjugada com treze dentes 638,00 €

Prótese Conjugada com catorze dentes 667,00 €

Gancho pré-fabricado 38,00 €

Gancho em aço inox 51,00 €

Barra lingual 68,00 €

Barra palatina 68,00 €

Gancho estético 50,00 €

Barra de Dolder 425,00 €

Soldadura em prótese esquelética 43,00 €

Conserto de Prótese Acrílica em Laboratório 47,00 €

Conserto de Prótese Acrílica realizado na Clínica 26,00 €

Conserto de prótese com reforço 51,00 €

Acrescento de dente em prótese em resina acrílica sem impressão 41,00 €

Acrescento de dente em prótese em resina acrílica com impressão 41,00 €

Acrescento de gancho em prótese de resina acrílica 34,00 €

Acréscimo de Dentes Extra com Aumento de Sela Esquelética (por dente) 38,00 €

Acrésscimo de Dente Extra em Prótese Acrílica (por dente) 26,00 €

Acrescento de sela sobre prótese esquelética com soldadura e dente 115,00 €

Acrescento de rede em cobalto-cromo 85,00 €

Gancho fundido 51,00 €

Rebasamento directo mole 34,00 €

Rebasamento indirecto duro 68,00 €

Espigão e falso coto (método directo) 77,00 €

Espigão e falso coto fundido 77,00 €

Espigão e falso coto fundido e ceramizado 77,00 €

Espigão com sistema de retenção 77,00 €

Coroa provisória acrílica (método directo) 43,00 €

Coroa provisória acrílica (método indirecto) 68,00 €

Coroa provisória em compósito (método directo) 43,00 €

Faceta provisória (método directo) 43,00 €

Incrustação provisória 43,00 €

Restauração Inlay/Onlay 250,00 €

Coroa acrílica 68,00 €

Coroa metálica 255,00 €

Coroa metálica pré-formada 39,00 €

Coroa metalocerâmica 255,00 €

Coroa metalocerâmica com ombro em cerâmica 298,00 €

Coroa Zirconia 350,00 €

Coroa cerâmica 350,00 €

Faceta cerâmica 350,00 €

Coroa pilar provisória acrílica (método directo) 43,00 €

Coroa pilar provisória acrílica (método indirecto) 68,00 €

Coroa pilar provisória aparafusada sobre implante 128,00 €

Coroa pilar provisória cimentada sobre implante 128,00 €

Coroa pilar em resina acrílica 68,00 €

Coroa pilar metálica 255,00 €

Coroa pilar metalocerâmica 255,00 €

Coroa pilar cerâmica 340,00 €

Coroa pilar aparafusada sobre implante 340,00 €
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Coroa pilar cimentada sobre implante 340,00 €

Impressão maxilar (moldeira individual) 12,00 €

Impressão mandibular (moldeira individual) 12,00 €

Modelos de estudo 21,00 €

Registo intermaxilar 0,00 €

Construção de moldeira individual 12,00 €

Conector em bola 170,00 €

Conector em bola sobre implante 170,00 €

Cimentação de prótese fixa antiga sobre dentes 40,00 €

Cimentação de prótese fixa antiga sobre implantes 40,00 €

Cimentação de prótese fixa antiga aparafusada sobre implantes 40,00 €

Coroa pré-formada para dente decíduo 38,00 €

ORTODONTIA

Consulta Avaliação de ortodôntia 0,00 €

Modelos de estudo ortodônticos 20,00 €

Mantenedor de espaço removível 65,00 €

Mantenedor de espaço fixo 85,00 €

Aparelho removível biomecânico maxilar 200,00 €

Aparelho removível biomecânico mandibular 200,00 €

Aparelho funcional 200,00 €

Aparelho fixo completo maxilar 275,00 €

Aparelho fixo completo mandibular 275,00 €

Aparelho fixo parcial 275,00 €

Aparelho fixo estético completo maxilar 400,00 €

Aparelho fixo estético completo mandibular 400,00 €

Aparelho de expansão fixo 200,00 €

Remoção de Aparelho com Destartarização 60,00 €

Aparelho de contenção removível 115,00 €

Aparelho de contenção fixo 40,00 €

Conserto de aparelho removível 50,00 €

Controlo de aparelho removível biomecânico 30,00 €

Controlo de aparelho removível funcional 30,00 €

Controlo de aparelho fixo 40,00 €

Controlo de aparelho de contenção 40,00 €

Implante ortodôntico 100,00 €

TRATAMENTO DE DISFUNÇÕES TEMPORO-MANDIBULARES (DTM) E DOR ORO-FACIAL (DOF)

Acerto oclusal por subtracção/ desgastes selectivos 30,00 €

Montagem de modelos em articulador semi-ajustável, sem valores 

individuais 60,00 €

Confecção e adaptação clínica de aparelho de interposição maxilar para 

miorrelaxamento 170,00 €

 IMAGIOLOGIA

Realização de radiografia periapical 8,00 €

ACTOS COMUNS A VÁRIAS ÁREAS

Colagem de Piercing 25,00 €

Relatório clínico 15,00 €

Atestado médico 15,00 €
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Sessão de Fisioterapia 18,00 €

Drenagem Linfática 17,00 €

Pacote de 5 sessões de Drenagem 80,00 €

Massagem Terapêutica 22,00 €

Pacote de 5 sessões de Massagem 100,00 €

Pilates clinico Individual (sessão) 23,00 €

Fisioterapia de Preparação para o Parto 23,00 €

Consulta de avaliação e 1ª sessão de Acupuntura 35,00 €

Sessão de Acupuntura 25,00 €

Pacote de 6 sessões de Acupuntura (promoção) 132,00 €

Consulta de avaliação de Emagrecimento/Estética e 1ª sessão 50,00 €

Sessão de Emagrecimento/Estética 45,00 €

Pacote de 6 sessões de Emagrecimento/Estética (promoção) 210,00 €

Massagem Tuiná (30 min.) 20,00 €

Massagem Tuiná (60 min.) 40,00 €

Pacote de 5 sessões de Massagem Tuiná (30 min.) (promoção) 80,00 €

Pacote de 5 sessões de Massagem Tuiná (60 min.) (promoção) 135,00 €

Pacote de 5 sessões de Massagem Tuiná+Acupuntura (Total 60 min.)

(promoção) 212,00 €

Auto-hemoterapia Maior 85,00 €

Auto-hemoterapia Menor 75,00 €

Infiltrações localizadas 45,00 €

Insuflação Rectal/Vaginal/Uretral 45,00 €

Ciclo de 6 sessões Auto-hemoterapia Maior (promoção) 480,00 €

Ciclo de 6 sessões Auto-hemoterapia Menor (promoção) 420,00 €

Ciclo de 6 sessões de infiltrações localizadas(promoção) 200,00 €

Ciclo de 6 sessões de infiltrações localizadas insuflação

renal/vaginal/uretral(promoção) 200,00 €

Medicina Chinesa

Ozonoterapia

Fisioterapia e Medicina de Reabilitação

Tratamentos da Entidade Protocolar


