TABELA DE PREÇOS DE PROTOCOLOS

OCLUSÃO

CONSULTA
1ª Consulta (exame clínico + diagnóstico + ortopantomografia
+ plano de tratamento)
Consulta semestral

40,00 €

Montagem em articulador com arco facial
Piercing dentário

139,00 €

92,00 €

Consulta de oclusão
Diagnóstico oclusal (inclui análise modelos, montagem em
articulador)
Desgastes seletivos por sessão

37,00 €

Placa de relaxamento

196,00 €

Goteira de oclusão em relação cêntrica

368,00 €

0,00 €

Tratamentos não tabelados

0,00 €

Procedimentos administrativos

0,00 €

MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA
Aplicação tópica de flúor com moldeiras arcada superior

20,00 €

Aplicação tópica de flúor com moldeiras arcada inferior

20,00 €

Aplicação tópica de flúor de alta concentração (por dente)
Selante de fissuras por dente

20,00 €
22,00 €

Selante de fissuras por quadrante

53,00 €

O tratamento completo de prevenção de cáries

87,00 €

57,00 €

46,00 €

RADIOLOGIA
Radiografia apical

11,00 €

Radiografia interproximal (bitewing)

11,00 €

Radiografia oclusal

11,00 €

Ortopantomografia

31,00 €

Telerradiografia
TAC Diagnostico
TAC Diagnostico 1 arcada

31,00 €
128,00 €
92,00 €

CIRURGIA

DENTISTERIA OPERATÓRIA
Restauração provisória

40,00 €

Restauração em ionómero de vidro

46,00 €

Restauração definitiva em compósito 1 face dentária

41,00 €

Restauração definitiva em compósito 2 faces dentárias

46,00 €

Restauração definitiva em compósito 3 faces dentárias

51,00 €

Restauração complexa com envolvimento de mais de 3 faces dentárias

67,00 €

Restauração estética

87,00 €

Coroa em compósito

105,00 €

Espigão em fibra de vidro

66,00 €

Espigão metálico

22,00 €

BRANQUEAMENTOS

Exodontia de um dente monoradicular

40,00 €

Exodontia de um dente multirradicular

48,00 €

Exodontia de dente decíduo

37,00 €

Exodontia complexa com osteotomia

74,00 €

Exodontia de dente semi-incluso

139,00 €

Exodontia de um dente incluso

230,00 €

Odontosecção

40,00 €

Exérese de lesões quisticas

184,00 €

Exposição de coroa para tração ortodôntica

139,00 €

Exposição de coroa para tração ortodôntica com osteotomia

230,00 €

Regularização óssea por quadrante

105,00 €

Regeneração óssea

304,00 €

Branqueamento bimaxilar integral (em consultório + ambulatório)

306,00 €

Parafusos de osteossíntese

Branqueamento externo ambulatório (por arcada)

123,00 €

Enxerto ósseo em bloco

694,00 €

31,00 €

Branqueamento bimaxilar em consultório

245,00 €

Enxerto ósseo vertical

564,00 €

Branqueamento interno

88,00 €

Curetagem de foco de osteíte (não simultâneo com exodontia)

Reforço branqueamento em ambulatório

62,00 €

Apicectomia (monorradicular)

109,00 €

Reforço branqueamento em consultório
Branqueamento bimaxilar integral
(em consultório + ambulatório) INTENSIVO Zoom
Goteira para branqueamento/por maxilar

85,00 €

Apicectomia (multirradicular)

196,00 €

Exérese de pequenos tumores dos tecidos moles da cavidade oral
(inclui análise laboratorial anatomo

183,00 €

Aprofundamento do vestíbulo

139,00 €

405,00 €
51,00 €

Excisão de bridas gengivais (por brida)

ENDODONTIA

Frenectomia

Endodontia em dente monorradicular/1 canal

87,00 €

Endodontia em dente multirradicular/2 canais

96,00 €

Endodontia em dente multirradicular/3 ou mais canais

113,00 €

Endodontia mecanizada em dente monorradicular/1 canal

105,00 €

Endodontia mecanizada em dente multirradicular/2 canais
Endodontia mecanizada em dente multirradicular/3 ou mais
canais
Retratamento endodôntico mecanizado em dente
monorradicular/1 canal
Retratamento endodôntico mecanizado em dente
multirradicular/2 canais
Retratamento endodôntico mecanizado em dente
multirradicular/3 ou + canais
Trepanação dentária para drenagem de abcesso

122,00 €
139,00 €
122,00 €
139,00 €

Incisão e drenagem de abcesso de origem dentária, quisto,
hematoma da língua ou pavimento da boca

57,00 €

87,00 €
183,00 €
57,00 €

Biópsia de tecidos moles

184,00 €

Biópsia óssea

274,00 €

Reimplante dentário

87,00 €

Transplante dentário

174,00 €

Remoção de implante

217,00 €

Malha Titanio

468,00 €

Malha Titanio individualizada

715,00 €

Membrana plasma

221,00 €

157,00 €
53,00 €

Pulpotomia

46,00 €

Pulpectomia
Tratamento completo endodontia mecanizada com coroa
ceramica pura
Tratamento completo endodontia mecanizada com coroa
metalo-ceramica

83,00 €
590,00 €
450,00 €
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PRÓTESE REMOVÍVEL EM ACRÍLICO

PERIODONTOLOGIA
Consulta de diagnóstico periodontal (inclui série radiográfica
periapical + IHO)

70,00 €

Consulta de reavaliação / controlo periodontal

77,00 €

Prótese acrílica com 1 dente

159,75 €

Prótese acrílica com 2 dentes

181,60 €

Prótese acrílica com 3 dentes

213,35 €

Prótese acrílica com 4 dentes

245,10 €

Prótese acrílica com 5 dentes

276,85 €

Prótese acrílica com 6 dentes

308,60 €

Prótese acrílica com 7 dentes

340,35 €

Prótese acrílica com 8 dentes

372,10 €

Prótese acrílica com 9 dentes

403,85 €

Prótese acrílica com 10 dentes

436,59 €

Prótese acrílica com 11 dentes

468,35 €

Prótese acrílica com 12 dentes

478,27 €

Prótese acrílica com 13 dentes

489,18 €

Prótese acrílica com 14 dentes

500,10 €

Prótese esquelética com 1 dente

319,50 €

Prótese esquelética com 2 dentes

351,26 €

Prótese esquelética com 3 dentes

383,00 €

Prótese esquelética com 4 dentes

414,77 €

56,00 €

Prótese esquelética com 5 dentes

446,52 €

Coroa/faceta de compósito

184,00 €

Prótese esquelética com 6 dentes

478,27 €

Coroa total em cerâmica pura

505,00 €

Prótese esquelética com 7 dentes

500,10 €

Coroa total metalo-cerâmica com ombro cerâmico

482,00 €

Prótese esquelética com 8 dentes

531,85 €

Coroa metalo-cerâmica

345,00 €

Prótese esquelética com 9 dentes

563,60 €

Coroa com attachment

459,00 €

Prótese esquelética com 10 dentes

595,35 €

Faceta em cerâmica pura

551,00 €

Prótese esquelética com 11 dentes

617,18 €

Faceta em cerâmica pura ALTA ESTÉTICA

663,00 €

Prótese esquelética com 12 dentes

627,10 €

Incrustação em resina composta

248,00 €

Prótese esquelética com 13 dentes

638,02 €

Incrustação em cerâmica

386,00 €

Prótese esquelética com 14 dentes

648,94 €

Espigão falso coto fundido

145,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 1 dente alta estética

400,50 €

Espigão com attachment/nardy

244,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 2 dentes alta estética

427,50 €

Destartarização

40,00 €

Higienização com jato de bicarbonato

18,00 €

Polimento dentário

14,00 €

Raspagem e alisamento radicular (por quadrante)

57,00 €

Cirurgia de retalho para tratamento cirúrgico periodontal por sextante
Gengivectomia (em redor de um dente)
Gengivectomia (por quadrante/por sextante)

165,00 €
40,00 €
184,00 €

Cirurgia muco-gengival com recurso de enxertos (por cirurgia)

235,00 €

Cirurgia para alongamento coronário/por dente

109,00 €

Cirurgia para alongamento coronário/por quadrante

187,00 €

Cirurgia periodontal para regeneração óssea ou tecidular guiada

194,00 €

Utilização de biomaterial
Ferulização de peças dentárias/por dente
Teste pcr/pst

204,00 €
44,00 €
153,00 €

PRÓTESE FIXA
Consulta de diagnóstico para planeamento de reabilitação
protética (série fotográfica + exame clíni

92,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 3 dentes alta estética

459,00 €

Ponte Maryland em acrílico

147,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 4 dentes alta estética

486,00 €

Ponte Maryland metalo-cerâmica

345,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 5 dentes alta estética

513,00 €

Ponte Maryland em cerâmica

859,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 6 dentes alta estética

544,50 €

Enceramento de diagnóstico/por dente

30,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 7 dentes alta estética

562,50 €

Mock-up indirecto/por dente

30,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 8 dentes alta estética

589,50 €

Coroa/faceta provisória

65,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 9 dentes alta estética

621,00 €

Recimentação de coroa/ponte

42,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 10 dentes alta estética

648,00 €

Desmontagem prótese fixa por peça

28,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 11 dentes alta estética

670,50 €

Higienização prótese híbrida

60,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 12 dentes alta estética

679,50 €

689,00 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 13 dentes alta estética

688,50 €

Prótese esquelética CAD-CAM com 14 dentes alta estética

697,50 €

Reconstrução com poste

Re-Acrilização prótese híbrida
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PRÓTESE REMOVÍVEL EM ACRÍLICO (continuação)
Prótese flexível com 1 dente

ORTODONTIA
367,14 €

Consulta (exame clínico)

Prótese flexível com 2 dentes

403,85 €

Prótese flexível com 3 dentes

440,56 €

Estudo ortodôntico (exame clínico. radiográfico. análise
de modelos e estudo fotográfico)
Análise cefalométrica para estudo de caso clínico

47,00 €

Prótese flexível com 4 dentes

477,28 €

Estudo radiográfico das ATMs

47,00 €

Prótese flexível com 5 dentes

513,99 €

Determinação da idade óssea (RX do punho ou outro método)

47,00 €

Prótese flexível com 6 dentes

550,70 €

Construção do objetivo visual de tratamento cefalométrico

81,00 €

Prótese flexível com 7 dentes

574,51 €

108,00 €

Prótese flexível com 8 dentes

611,23 €

Construção do objetivo visual de tratamento em modelos
de estudo

Prótese flexível com 9 dentes

647,94 €

Aparelho fixo (por maxilar)

550,00 €

Prótese flexível com 10 dentes

684,66 €

Aparelho fixo parcial (por maxilar)

263,00 €

Prótese flexível com 11 dentes

708,47 €

Brackets auto-ligáveis/por maxilar

255,00 €

Prótese flexível com 12 dentes

721,37 €

Brackets estéticos/por maxilar

234,00 €

Prótese flexível com 13 dentes

733,28 €

Dispositivo auxiliar/por cada utilizado

270,00 €

Prótese flexível com 14 dentes

746,18 €

Dispositivo auxiliar cirúrgico/por cada utilizado

226,00 €

Prótese acrílica Total Estética superior

759,10 €

Prótese acrílica Total Estética inferior

759,10 €

102,00 €

Controlo de aparelhos fixos

55,00 €

Controlo de aparelho fixo lingual

64,00 €

Aparelho de contenção (por maxilar)
Controlo de aparelho de contenção

diversos em prótese removível

39,00 €

Acrescento de gancho a prótese

42,00 €

Aparelho disjuntor

Acrescento de gancho fundido a prótese

69,00 €

Controle de disjunção

Rebasamento de prótese

69,00 €

Estudo INVISALIGN

155,00 €
55,00 €
450,00 €
46,00 €
425,00 €

Rede em aço inoxidável

134,00 €

INVISALIGN ISET

1.870,00 €

Barra em aço inoxidável

111,00 €

INVISALIGN LITE

2.805,00 €

Conserto de fractura de prótese com impressão

74,00 €

INVISALIGN FULL

4.250,00 €

Conserto de fractura de prótese sem impressão

69,00 €

Aparelho removível/bimaxilar/unimaxilar

319,00 €

Reforço simples de conserto

28,00 €

Substituição de aparelho removível

250,00 €

Acrescentar um dente numa prótese com impressão

74,00 €

Conserto de aparelho removível

65,00 €

Acrescentar um dente numa prótese sem impressão

69,00 €

Controlo de aparelho removível

46,00 €

Soldadura de prótese esquelética

79,00 €

Aparelhos extra-orais

Acrescento de sela em esqueleto com solda para 1 dente

92,00 €

Controlo de aparelhos extra-orais

Utilização de dentes premium/por dente

12,00 €

Mantenedor de espaço

Caracterização de gengiva (acrescido ao preço das próteses)
Troca de teflon de nardy em prótese

45,00 €
136,00 €

184,00 €

Aparelho fixo lingual por maxilar

24,00 €

Remoção aparelho por maxilar

55,00 €

INVISALIGN ISET uma arcada

1.400,00 €

INVISALIGN LITE uma arcada

2.100,00 €

MEDICINA ORAL DO SONO
Estudo de polissonografia respiratória domiciliaria e análise
de resultado

204,00 €

Dispositivo intraoral APNiA (bi-maxilar)

755,00 €

Controlo aparelho APNiA

350,00 €

64,00 €

2.210,00 €

Barra Palatina

128,00 €

Aparelho fixo brackets autoligáveis superior

813,00 €

Aparelho fixo brackets autoligáveis inferior

813,00 €

Aparelho fixo brackets estéticos superior

784,00 €

Aparelho fixo brackets estéticos inferior

784,00 €

Bracket avulso metálico

6,00 €

Bracket avulso autoligável

8,00 €

Bracket avulso estético

6,00 €

INVISALIGN FIRST arcada superior ou inferior - Fase 1

1.275,00 €

INVISALIGN FIRST dois arcadas - Fase 1

2.125,00 €

INVISALIGN FIRST dois arcadas - Fase 2

2.125,00 €
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IMPLANTOLOGIA
Consulta (exame clínico)
Colocação de implante osteointegrado
Pilar transepitelial
Colocação de implante zigomático

SEDAÇÃO
39,00 €
650,00 €
81,00 €
1.260,00 €

Coroa metalo-cerâmica implantosuportada

675,00 €

Coroa metalo-cerâmica sobre implante/pôntico

450,00 €

Coroa cerâmica pura implantosuportada

756,00 €

Coroa cerâmica pura sobre implante/pôntico

540,00 €

Regeneração óssea guiada

315,00 €

Elevação do seio maxilar fechada não inclui osso e membrana

675,00 €

Elevação do seio maxilar aberta não inclui osso e membrana

900,00 €

Coroa provisória sobre implante

225,00 €

Coroa provisória sobre implante em carga imediata
Coroa provisória/pôntico
Pilar Cad-Cam em zircónio

293,00 €
68,00 €
270,00 €

Sobredentadura sobre 2 implantes

1.890,00 €

Sobredentadura sobre 4 implantes

2.835,00 €

Prótese hibrida total de metal-resina

3.400,00 €

Prótese hibrida total de metalo-cerâmica

5.100,00 €

Prótese hibrida total zircónia-cerâmica

6.800,00 €

Prótese fixa total provisória

1.350,00 €

Guia cirúrgica

90,00 €

Estudo radiológico pré-cirúrgico/por maxilar

90,00 €

Mini implante protético

350,00 €

Colocação de implante osteointegrado Nobel

675,00 €

Sobredentadura sobre 2 implantes sem barra

499,00 €

Sobredentadura sobre 4 implantes sem barra

990,00 €

Prótese fixa total provisória adaptada em clínica
Pilar Locator

Sedação oral consciente

183,00 €

Sedação inalatória consciente/1ª hora

204,00 €

Sedação inalatória consciente/por cada 30 minutos seguintes

102,00 €

Sedação para tratamento envolvendo Maxila e Mandibula
(2 arcadas)

663,00 €

Sedação para colocação de implantes 1 arcada

408,00 €

Sedação para colocação até 2 implantes

220,00 €

Sedação para exodontia até 4 Sisos

306,00 €

Sedação para exodontia até 2 Sisos

220,00 €

Anestesia geral + instalações hospital
Consulta anestesia

2.321,00 €
102,00 €

CIRURGIA MAXILOFACIAL
Consulta Maxilo-Facial

102,00 €

Tratamento com Ácido Hialurónico

357,00 €

Tratamento com Botox

357,00 €

Tratamento Articulação Temporomandibular

612,00 €

Cirurgia Monomaxilar
Cirurgia Bimaxilar

9.690,00 €
14.790,00 €

1.350,00 €
270,00 €

Implante Individualizado Parcial

2.700,00 €

Implante Individualizado Total

6.300,00 €

Sobredentadura sobre 2 implantes com barra superior

1.890,00 €

Sobredentadura sobre 2 implantes com barra inferior

1.890,00 €

Sobredentadura sobre 4 implantes com barra superior

2.835,00 €

Sobredentadura sobre 4 implantes com barra inferior

2.835,00 €

Prótese híbrida total de metal-resina superior

3.400,00 €

Prótese híbrida total de metal-resina inferior

3.400,00 €

Colocação de implante osteointegrado SUP

400,00 €

Sobredentadura sobre 2 implantes com barra alta estética

2.250,00 €

Sobredentadura sobre 4 implantes com barra alta estética

3.240,00 €

Prótese hibrida total de metal-resina alta estética

4.150,00 €

Sobredentadura sobre 2 implantes sem barra ALTA ESTÉTICA

1.350,00 €

Sobredentadura sobre 4 implantes sem barra ALTA ESTÉTICA

1.800,00 €

Sobredentadura sobre 2 implantes sem barra superior

990,00 €

Sobredentadura sobre 2 implantes sem barra inferior

990,00 €

Sobredentadura sobre 4 implantes sem barra superior

1.350,00 €

Sobredentadura sobre 4 implantes sem barra inferior

1.350,00 €

Prótese fixa total provisória adaptada em clínica superior

675,00 €

Prótese fixa total provisória adaptada em clínica inferior

675,00 €
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