
TABELA DE CÓDIGOS E NOMENCLATURA BONFANTE DENTAL CLINIC
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

01

A1.01.01.02

A1.01.01.03

A1.01.01.05

A1.01.01.06

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

02

A2.02.01.01 

A2.02.01.02 

A2.02.01.04 

A2.02.01.05 

A2.03.01.DD

A2.03.01.02 

A2.04.01.DD

A2.04.01.01 

A2.04.01.02 

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

03

A3.01.CC.DD

A3.01.01.DD

A3.01.01.01

A3.01.01.02

A3.01.01.03

A3.01.01.04

A3.01.01.05

A3.01.02.DD

A3.01.02.01

A3.01.02.02

A3.01.02.03

A3.01.02.04

A3.01.02.05

A3.01.03.DD

A3.01.03.01

A3.01.03.02

A3.01.03.03

A3.01.03.04

A3.01.03.05

A3.02.CC.DD

A3.02.02.DD

A3.02.02.03

A3.02.02.04

A3.02.02.05

A3.03.CC.DD

A3.03.02.DD

A3.03.02.03

Restauração directa definitiva em resina composta de quatro faces                                                                                                                                                                            70€
Restauração directa definitiva em resina composta de cinco faces                                                                                                                                                                              40€

Restauração directa definitiva em amálgama de cinco faces                                                                                                                                                                                          65€
Restauração directa definitiva em resina composta (DD=Nº de Faces)

Restauração directa definitiva em resina composta de duas faces                                                                                                                                                                               50€
Restauração directa definitiva em resina composta de uma face                                                                                                                                                                                  40€

Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro modificado de cinco faces                                                                                                                                45€
Restauração indirecta ( CC=02-Resina composta)

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

Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro modificado de uma face                                                                                                                                    25€
Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro modificado de duas faces                                                                                                                                 30€
Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro modificado de três faces                                                                                                                                   35€
 Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro modificado de quatro faces                                                                                                                             40€

DENTISTERIA OPERATÓRIA

Restauração directa definitiva em resina composta de três faces                                                                                                                                                                                 60€

Restauração directa definitiva em amálgama de duas faces                                                                                                                                                                                           30€
Restauração directa definitiva em amálgama de três faces                                                                                                                                                                                             35€
Restauração directa definitiva em amálgama de quatro faces                                                                                                                                                                                        55€

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

Restauração directa definitiva em amálgama (DD=Nº de Faces)

Restauração directa definitiva em amálgama de uma face                                                                                                                                                                                              25€

Instrução e motivação de higiene oral para criança                                                                                                                                                                                                         20€

Aplicação de revelador de placa                                                                                                                                                                                                                                           15€
Aplicação de agente dessensibilizante                                                                                                                                                                                                                                 20€
Profilaxia oral

Profilaxia em criança                                                                                                                                                                                                                                                               30€
Instrução para a promoção da saúde oral

MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA

Aplicação tópica de vernizes fluoretados                                                                                                                                                                                                                           20€

Instrução e motivação de higiene oral para adulto                                                                                                                                                                                                           30€

Aplicação tópica de fluoretos                                                                                                                                                                                                                                                20€

CONSULTA

Consulta de medicina dentária                                                                                                                                                                                                                                           35€
Consulta para apresentação e discussão de plano de tratamento                                                                                                                                                                             20€

Consulta de urgência em horas nocturnas (21h00 às 8h00) fim de semana ou feriado                                                                                                                                         80€
Consulta de urgência                                                                                                                                                                                                                                                             70€

Restauração indirecta em resina composta (DD=Nº de faces)

Restauração provisória em resina de uma face                                                                                                                                                                                                                35€
Restauração provisória em resina composta (DD=Nº de faces)

Restauração indirecta em resina composta de três faces                                                                                                                                                                                                70€
Restauração indirecta em resina composta de quatro faces                                                                                                                                                                                           90€
Restauração indirecta em resina composta de cinco faces                                                                                                                                                                                          110€
Restauração provisória (CC=02-Resina composta; =03-CIVM; 04-Cimento de ionómero de vidro; =05-Óxido de Zinco)



A3.03.02.04

A3.03.04.DD

A3.03.04.01

A3.03.04.02

A3.03.04.03

A3.03.04.04

A3.03.04.05

A3.03.05.DD

A3.03.05.01

A3.03.05.02

A3.03.05.03

A3.03.05.04

A3.03.05.05

A3.04.01.DD

A3.04.01.01

A3.04.01.02

A3.05.01.DD

A3.05.01.01

A3.05.01.02

A3.05.01.03

A3.05.01.04

A3.07.01.01

A3.08.01.01

A3.08.01.04

A3.09.01.01

A3.10.01.01

A3.11.02.01

A3.13.01.01

A3.13.01.02

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

04

A4.03.03.DD

A4.03.03.01

A4.03.03.02

A4.03.03.03

A4.03.03.04

A4.03.03.05

A4.05.01.DD

A4.05.01.01

A4.05.01.02

A4.05.01.03

A4.05.01.04

A4.05.01.05

A4.05.01.06

A4.06.01.DD

A4.07.01.01

A4.08.01.02

A4.08.01.03

A4.09.01.DD

A4.09.01.01

A4.09.01.02

A4.09.01.03

A4.10.01.DD

A4.10.01.01

A4.10.01.02

A4.10.01.03

A4.11.01.01

Apexificação de dente multirradicular                                                                                                                                                                                                                              100€
Sessão de tratamento com vista à apexificação                                                                                                                                                                                                                50€
Apexogénese

Microcirurgia endodôntica

Apexogénese de dente multirradicular                                                                                                                                                                                                                                 80€

Apexificação de dente monorradicular                                                                                                                                                                                                                                70€

Sessão de tratamento com vista à indução de apexogénese                                                                                                                                                                                           50€

Apexogénese de dente monorradicular                                                                                                                                                                                                                                70€

Apexificação

Reparação não cirúrgica de perfuração radicular                                                                                                                                                                                                            70€

Desobturação canalar de dente com dois canais                                                                                                                                                                                                              50€
Desobturação canalar de dente com três canais                                                                                                                                                                                                               55€
Desobturação canalar de dente com quatro canais                                                                                                                                                                                                          60€
Desobturação canalar de dente com cinco canais                                                                                                                                                                                                            65€

Eliminação de bloqueio no canal radicular                                                                                                                                                                                                                        40€
Remoção de instrumento fracturado no canal radicular                                                                                                                                                                                                 70€

Desobturação canalar (DD=Nº de canais)

Desobturação canalar de dente com um canal                                                                                                                                                                                                                  40€

Microcirurgia endodôntica de dente multirradicular                                                                                                                                                                                                     160€
 Microcirurgia exploratória de diagnóstico                                                                                                                                                                                                                        70€

Eliminação de calcificação no canal radicular                                                                                                                                                                                                                  40€
Remoção de espigão radicular                                                                                                                                                                                                                                               70€

Microcirurgia endodôntica de dente monorradicular                                                                                                                                                                                                    120€

Obstruções canalares

Abordagem de instrumento fracturado no canal radicular                                                                                                                                                                                             40€

Eliminação de degrau no canal radicular                                                                                                                                                                                                                            40€

Ferulização com resina composta e meios de reforço                                                                                                                                                                                                     80€

ENDODONTIA

Ferulização com resina composta sem meios de reforço                                                                                                                                                                                                70€

Colagem de fragmento dentário                                                                                                                                                                                                                                            50€
Pino dentinário                                                                                                                                                                                                                                                                        15€

Coronoplastia                                                                                                                                                                                                                                                                           25€
Branqueamento externo intensivo em consultório                                                                                                                                                                                                        350€

Polimento de restauração em amálgama                                                                                                                                                                                                                           15€
Polimento de restauração em resina composta e selagem superficial                                                                                                                                                                        15€
Microabrasão                                                                                                                                                                                                                                                                           25€

Espigão metálico                                                                                                                                                                                                                                                                     60€
Espigão em fibra                                                                                                                                                                                                                                                                      50€

Restauração provisória em óxido de zinco de cinco faces                                                                                                                                                                                            40€
Protecção pulpar directa

Protecção pulpar directa com hidróxido de cálcio                                                                                                                                                                                                          30€

Restauração provisória em óxido de zinco de três faces                                                                                                                                                                                                25€
Restauração provisória em óxido de zinco de quatro faces                                                                                                                                                                                           35€

Protecção pulpar directa com MTA                                                                                                                                                                                                                                      40€ 
Meios de retenção físicos adicionais

Espigão individualizado em resina composta reforçada por fibra                                                                                                                                                                              70€

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro (DD=Nº de faces)

Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de uma face                                                                                                                                                                     15€
Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de duas faces                                                                                                                                                                  20€
Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de três faces                                                                                                                                                                    25€
Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de quatro faces                                                                                                                                                               30€
Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de cinco faces                                                                                                                                                                 35€
Restauração provisória em óxido de zinco (DD=Nº de faces)

Restauração provisória em óxido de zinco de uma face                                                                                                                                                                                                 15€
Restauração provisória em óxido de zinco de duas faces                                                                                                                                                                                              20€

Restauração provisória em resina composta de duas faces                                                                                                                                                                                         40€



A4.11.01.02

A4.11.03.DD

A4.11.03.01

A4.11.03.02

A4.12.01.01

A4.12.01.02

A4.13.01.DD

A4.13.01.01

A4.13.01.02

A4.14.01.01

A4.16.01.01

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

05

A5.01.CC.DD

A5.01.01.01

A5.01.01.02

A5.02.CC.DD

A5.02.01.01

A5.02.01.02

A5.02.02.01

A5.02.02.02

A5.02.03.01

A5.02.03.02

A5.02.04.01

A5.02.04.02

A5.02.05.01

A5.02.05.02

A5.03.CC.DD

A5.03.01.01

A5.03.02.01

A5.03.03.01

A5.03.04.01

A5.03.05.01

A5.04.01.01

A5.05.01.01

A5.06.01.03

A5.10.CC.DD

A5.10.01.01

A5.10.01.02

A5.10.01.03

A5.10.02.01

A5.10.02.02

A5.10.02.03

A5.11.01.DD

A5.11.01.01

A5.11.01.02

A5.12.01.01

A5.16.01.01

A5.16.01.02

A5.18.CC.DD

A5.18.01.01

A5.18.01.02

A5.18.01.03

A5.18.01.04

A5.19.CC.DD

A5.19.01.01

A5.19.01.02

Aprofundamento do vestíbulo - segundo quadrante                                                                                                                                                                                                         130€
Aprofundamento do vestíbulo - terceiro quadrante                                                                                                                                                                                                          130€
Aprofundamento do vestíbulo - quarto quadrante                                                                                                                                                                                                            130€
Excisão de bridas gengivais (DD=Id. do quadrante se CC=01; DD=Id. do sextante se CC=02)

Excisão de bridas gengivais - primeiro quadrante                                                                                                                                                                                                             50€
Excisão de bridas gengivais - segundo quadrante                                                                                                                                                                                                              50€

Cirurgia periapical de dente monorradicular                                                                                                                                                                                                                    130€

Enucleação de quisto                                                                                                                                                                                                                                                              100€
Biópsia de tecidos moles                                                                                                                                                                                                                                                          80€
Biópsia de tecidos duros                                                                                                                                                                                                                                                          80€
Aprofundamentos do vestíbulo (DD=id. do quadrante se CC=01; DD=id. do sextante se CC=02)

Aprofundamento do vestíbulo - primeiro quadrante                                                                                                                                                                                                        130€

Reposicionamento dentário pós-traumatismo                                                                                                                                                                                                                    90€

Cirurgia periapical de dente plurirradicular                                                                                                                                                                                                                     180€

Drenagens

Drenagem de abcesso através da mucosa oral                                                                                                                                                                                                                    70€
Drenagem de abcesso por via coronária                                                                                                                                                                                                                               70€
Drenagem de abcesso por via cutânea                                                                                                                                                                                                                                   70€
Drenagem de hematoma através da mucosa oral                                                                                                                                                                                                                70€
Drenagem de hematoma por via coronária                                                                                                                                                                                                                           70€
Drenagem de hematoma por via cutânea                                                                                                                                                                                                                              70€
Cirurgia periapical

Germectomia                                                                                                                                                                                                                                                                               90€

Exodontia de dente multirradicular com odontossecção e osteotomia                                                                                                                                                                        70€
Exodontia de dente monorradicular incluso                                                                                                                                                                                                                       80€

Exodontia de dente supranumerário com odontossecção                                                                                                                                                                                                60€
Exodontia de dente supranumerário com osteotomia                                                                                                                                                                                                       65€
Exodontia de dente supranumerário com odontossecção e osteotomia                                                                                                                                                                       70€
Exodontia de dente supranumerário incluso                                                                                                                                                                                                                       90€

Exodontia de dente monorradicular com odontossecção                                                                                                                                                                                                55€

Curetagem cirúrgica                                                                                                                                                                                                                                                                  15€

Exodontia de dente multirradicular com odontossecção                                                                                                                                                                                                 65€
Exodontia de dente monorradicular com osteotomia                                                                                                                                                                                                       55€
Exodontia de dente multirradicular com osteotomia                                                                                                                                                                                                       65€
Exodontia de dente monorradicular com odontossecção e osteotomia                                                                                                                                                                       65€

Exodontia de dente multirradicular incluso                                                                                                                                                                                                                        90€
Exodontia de dentes supra-numerários

Exodontia de dente supranumerário                                                                                                                                                                                                                                     50€

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

Exodontia de dente monorradicular                                                                                                                                                                                                                                     50€
Exodontia de dente multirradicular                                                                                                                                                                                                                                      55€

Pulpectomia coronária de urgência de dente monorradicular                                                                                                                                                                                       35€
Pulpectomia coronária de urgência de dente multirradicular                                                                                                                                                                                        45€
Aplicação de medicação intra-canalar                                                                                                                                                                                                                                15€

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

Exodontia de dente decíduo monorradicular                                                                                                                                                                                                                      35€
Exodontia de dente decíduo multirradicular                                                                                                                                                                                                                      40€

Preparação de espaço canalar para espigão                                                                                                                                                                                                                      15€

Pulpectomias coronárias de urgência

Tratamentos de reabsorção radicular

Tratamento de reabsorção radicular externa                                                                                                                                                                                                                   70€

Pulpotomia de dente monorradicular

Pulpotomia de dente multirradicular

Tratamento de reabsorção radicular interna                                                                                                                                                                                                                 100€

 Reparação cirúrgica de perfuração radicular                                                                                                                                                                                                                100€

CIRURGIA ORAL



A5.19.01.03

A5.19.01.04

A5.20.01.DD

A5.20.01.01

A5.20.01.02

A5.20.01.03

A5.20.01.04

A5.20.01.05

A5.20.01.06

A5.21.01.DD

A5.21.01.01

A5.21.01.02

A5.22.01.03

A5.23.01.DD

A5.23.01.01

A5.23.01.02

A5.23.01.03

A5.24.01.02

A5.25.01.01

A5.26.01.01

A5.28.01.01

A5.29.01.01

A5.32.01.01

A5.33.01.01

A5.39.01.DD

A5.39.01.01 

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

06

A6.01.02.DD

A6.01.02.01

A6.01.02.05

A6.02.CC.DD

A6.02.02.01

A6.02.02.02

A6.02.02.03

A6.02.02.04

A6.03.01.01

A6.04.01.DD

A6.04.01.01

A6.04.02.01

A6.04.02.02

A6.04.02.03

A6.04.02.04

A6.05.CC.DD

A6.05.01.01

A6.05.02.01

A6.05.02.02

A6.05.02.03

A6.05.02.04

A6.06.CC.DD

A6.06.01.01

A6.06.02.01

A6.06.02.02

A6.06.02.03

A6.06.02.04

A6.07.CC.DD

A6.07.01.01 Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo

Cirurgia de retalho

Cirurgia de retalho - 1º Quadrante                                                                                                                                                                                                                                      130€
Cirurgia de retalho - 2º Quadrante                                                                                                                                                                                                                                      130€
Cirurgia de retalho - 3º Quadrante                                                                                                                                                                                                                                      130€
Cirurgia de retalho - 4º Quadrante                                                                                                                                                                                                                                      130€
Cirurgia de retalho com enxerto de osso autógeno (DD=Id. do quadrante se CC=02; DD=Id. do sextante se CC=03)

Gengivectomia - 1º Quadrante                                                                                                                                                                                                                                                 80€

Gengivoplastia - 4º Quadrante                                                                                                                                                                                                                                              125€
Gengivectomia (DD=Id. do quadrante se CC=02; DD=Id. do sextante se CC=03)

Gengivectomia

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

Gengivectomia - 2º Quadrante                                                                                                                                                                                                                                                 80€
Gengivectomia - 3º Quadrante                                                                                                                                                                                                                                                 80€
Gengivectomia - 4º Quadrante                                                                                                                                                                                                                                                 80€

Gengivoplastia - 3º Quadrante                                                                                                                                                                                                                                              125€

Tratamento periodontal de manuntenção

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

Gengivoplastia

Gengivoplastia - 1º Quadrante                                                                                                                                                                                                                                              125€
Gengivoplastia - 2º Quadrante                                                                                                                                                                                                                                              125€

Raspagem e alisamento radicular - 1º Quadrante                                                                                                                                                                                                              40€

Destartarização

Destartarização bimaxilar                                                                                                                                                                                                                                                       50€

Raspagem e alisamento radicular - 2º Quadrante                                                                                                                                                                                                              40€
Raspagem e alisamento radicular - 3º Quadrante                                                                                                                                                                                                              40€
Raspagem e alisamento radicular - 4º Quadrante                                                                                                                                                                                                              40€

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

Sessão de crioterapia                                                                                                                                                                                                                                                                25€
Sessão de laserterapia                                                                                                                                                                                                                                                              35€

PERIODONTOLOGIA

Sutura

Remoção de pigmento dentário com jacto de bicarbonato                                                                                                                                                                                               15€

Correcção de defeitos ósseos com utilização de membranas (não reabsorvíveis)                                                                                                                                                       70€
Osteoplastia sem biomateriais                                                                                                                                                                                                                                             100€

Sutura de ferida operatória - Não Reabsorvível / Absorvível                                                                                                                                                                                            15€

Ulectomia                                                                                                                                                                                                                                                                                     50€
Fenestração óssea para favorecimento de erupção                                                                                                                                                                                                           60€
Exposição de dente incluso para tracção ortodôntica                                                                                                                                                                                                    130€

Correcção de defeitos ósseos com biomateriais                                                                                                                                                                                                               130€

Frenectomia lingual                                                                                                                                                                                                                                                                   80€
Frenectomia labial superior                                                                                                                                                                                                                                                    80€
Frenectomia labial inferior                                                                                                                                                                                                                                                      80€
Correcções de defeitos ósseosCorrecções de defeitos ósseos

Correcção de defeitos ósseos sem biomateriais                                                                                                                                                                                                                 80€

Excisão de bridas gengivais - terceiro quadrante                                                                                                                                                                                                               50€
Excisão de bridas gengivais - quarto quadrante                                                                                                                                                                                                                 50€

Frenectomias

Excisão de lesões

Excisão de lesão da língua nos 2/3 anteriores                                                                                                                                                                                                                    80€
Excisão de lesão da língua no 1/3 posterior                                                                                                                                                                                                                        80€
Excisão de lesão no lábio                                                                                                                                                                                                                                                         80€
Excisão de lesão do pavimento da boca                                                                                                                                                                                                                                80€
Excisão de lesões da mucosa jugal                                                                                                                                                                                                                                         80€
Excisão de lesões do palato                                                                                                                                                                                                                                                     80€

Elevação de seio maxilar com biomateriais                                                                                                                                                                                                                       450€



A6.07.02.01

A6.07.02.02

A6.07.02.03

A6.07.02.04

A6.08.01.DD

A6.08.01.02

A6.09.01.01

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

07

A7.01.01.DD

A7.01.01.01

A7.01.01.02

A7.01.01.05

A7.02.01.DD

A7.02.01.01

A7.02.01.07

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

08

A8.B1.CC.DD

A8.B1.01.DD

A8.B1.01.01

A8.B1.01.02

A8.B1.01.03

A8.B1.01.04

A8.B1.01.05

A8.B1.01.06

A8.B1.01.07

A8.B1.01.08

A8.B1.01.09

A8.B1.01.10

A8.B1.01.11

A8.B1.01.12

A8.B1.01.13

A8.B1.01.14

A8.B1.02.DD

A8.B1.02.01 

A8.B1.02.02

A8.B1.02.03

A8.B1.02.04

A8.B1.02.05

A8.B1.02.06

A8.B1.02.07

A8.B1.02.08

A8.B1.02.09

A8.B1.02.10

A8.B1.02.11

A8.B1.02.12

A8.B1.02.13

A8.B1.02.14

Enxerto gengival ou de tecido conjuntivo para recobrimento radicular                                                                                                                                                                      250€
Enxerto ósseo para aumento do rebordo alveolar                                                                                                                                                                                                            130€

Estudo de reabilitação com implantes com programa informático                                                                                                                                                                               70€

IMPLANTOLOGIA ORAL

Cirurgia para colocação de implante zigomático (por implante)                                                                                                                                                                                 450€

Guia cirúrgica obtida através de estudo imagiológico                                                                                                                                                                                                     90€
Cirurgia de implantes

Cirurgia para colocação de um implante                                                                                                                                                                                                                           350€

Diagnóstico / Plano de tratamento

Estudo de reabilitação com implantes                                                                                                                                                                                                                                  30€

Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 1º Quadrante                                                                                                                                                        130€
Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 2º Quadrante                                                                                                                                                         130€
Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 3º Quadrante                                                                                                                                                         130€
Cirurgia de retalho para tratamento periodontal regenerativo - 4º Quadrante                                                                                                                                                         130€
Enxertos gengivais

Prótese em resina acrílica com três dentes                                                                                                                                                                                                                       157€
Prótese em resina acrílica com quatro dentes                                                                                                                                                                                                                  187€

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

Prótese em cobalto-cromo com um dente                                                                                                                                                                                                                          225€

Prótese em resina acrílica com sete dentes                                                                                                                                                                                                                       259€

PROSTODONTIA

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

Próteses em resina acrílica ( DD= Nº de Dentes )

Prótese em resina acrílica com cinco dentes                                                                                                                                                                                                                    210€
Prótese em resina acrílica com seis dentes                                                                                                                                                                                                                       225€

Prótese em resina acrílica com um dente                                                                                                                                                                                                                           120€
Prótese em resina acrílica com dois dentes                                                                                                                                                                                                                      130€

Prótese em cobalto-cromo com oito dentes                                                                                                                                                                                                                     563€
Prótese em cobalto-cromo com nove dentes                                                                                                                                                                                                                   650€
Prótese em cobalto-cromo com dez dentes                                                                                                                                                                                                                      638€

Prótese em resina acrílica com oito dentes                                                                                                                                                                                                                       207€
Prótese em resina acrílica com nove dentes                                                                                                                                                                                                                      281€
Prótese em resina acrílica com dez dentes                                                                                                                                                                                                                        297€
Prótese em resina acrílica com onze dentes                                                                                                                                                                                                                      315€
Prótese em resina acrílica com doze dentes                                                                                                                                                                                                                      337€
Prótese em resina acrílica com treze dentes                                                                                                                                                                                                                     345€
Prótese em resina acrílica com catorze dentes                                                                                                                                                                                                                367€

Prótese em cobalto-cromo com dois dentes                                                                                                                                                                                                                     300€
Prótese em cobalto-cromo com três dentes                                                                                                                                                                                                                      338€
Prótese em cobalto-cromo com quatro dentes                                                                                                                                                                                                                 437€
Prótese em cobalto-cromo com cinco dentes                                                                                                                                                                                                                   437€
Prótese em cobalto-cromo com seis dentes                                                                                                                                                                                                                     488€
Prótese em cobalto-cromo com sete dentes                                                                                                                                                                                                                     488€

Prótese em cobalto-cromo com onze dentes                                                                                                                                                                                                                    638€
Prótese em cobalto-cromo com doze dentes                                                                                                                                                                                                                    675€
Prótese em cobalto-cromo com treze dentes                                                                                                                                                                                                                    675€
Prótese em cobalto-cromo com catorze dentes                                                                                                                                                                                                                712€



A8.B1.05.01

A8.B1.06.DD 

A8.B1.06.01 

A8.B1.06.02

A8.B1.06.03

A8.B1.07.DD

A8.B1.07.01

A8.B1.07.03

A8.B1.07.04

A8.B1.09.DD

A8.B1.09.01

A8.B1.09.02

A8.B1.10.DD

A8.B1.10.02

A8.B1.12.01

A8.B2.CC.DD

A8.B2.01.DD

A8.B2.01.01

A8.B2.01.02

A8.B2.01.03

A8.B2.01.04

A8.B2.01.05

A8.B2.02.DD

A8.B2.02.02

A8.B3.CC.DD

A8.B3.01.DD

A8.B3.01.01

A8.B3.01.02

A8.B3.02.DD

A8.B3.02.01

A8.B3.02.03

A8.B3.02.06

A8.B3.02.08

A8.B3.02.09

A8.B3.04.DD

A8.B3.04.01

A8.B3.04.02

A8.B3.04.03

A8.B3.04.04

A8.B5.CC.DD

A8.B5.01.DD

A8.B5.01.01

A8.B5.01.02

A8.B6.01.DD

A8.B6.01.01

A8.B6.01.02

A8.B6.01.03

A8.B6.01.04

A8.B6.01.06

A8.B6.01.07

A8.B6.01.09

A8.B6.01.10

A8.B8.01.DD

A8.B8.01.01

A8.B8.01.03

A8.B8.01.04

A8.B8.01.06

A8.B8.01.07

A8.B8.01.09

A8.B9.CC.DD

A8.B9.01.DD

Montagem de arco facial                                                                                                                                                                                                                                                       20€

Incrustação em cerâmica de três faces dentárias                                                                                                                                                                                                            350€

Cimentação de prótese fixa antiga aparafusada sobre implantes                                                                                                                                                                                 25€
Diversos

Diversos em prostodontia fixa

Ponte cimentada aparafusada sobre implantes                                                                                                                                                                                                                 60€
Cimentação de prótese fixa antiga sobre dentes                                                                                                                                                                                                                25€

Cimentação em prostodontia fixa

Coroa cimentada sobre dente                                                                                                                                                                                                                                                40€

Incrustação em cerâmica de quatro faces dentárias                                                                                                                                                                                                      400€

Impressões / Registos

Impressão maxilar (moldeira standard)                                                                                                                                                                                                                            30€

Coroa aparafusada sobre implante                                                                                                                                                                                                                                      50€
Ponte cimentada sobre dentes                                                                                                                                                                                                                                                50€

Construção de moldeira individual                                                                                                                                                                                                                                     10€

Impressão maxilar (moldeira individual)                                                                                                                                                                                                                          35€
Impressão mandibular (moldeira individual)                                                                                                                                                                                                                   35€
Modelos de estudo                                                                                                                                                                                                                                                                  10€
Registo intermaxilar                                                                                                                                                                                                                                                                  5€

Coroa acrílica                                                                                                                                                                                                                                                                          220€
Coroa metálica                                                                                                                                                                                                                                                                        170€
Coroa metalocerâmica                                                                                                                                                                                                                                                           320€

Incrustação em cerâmica de uma face dentária                                                                                                                                                                                                               250€
Incrustação em cerâmica de duas faces dentárias                                                                                                                                                                                                          300€

Incrustações em cerâmica

Barra lingual                                                                                                                                                                                                                                                                             125€

Preparação dentária para prótese removível

Provas

Prova com ceras                                                                                                                                                                                                                                                                          20€
Prova de esqueleto metálico                                                                                                                                                                                                                                                     20€
Prova com dentes                                                                                                                                                                                                                                                                        20€
Elementos protéticos

Gancho pré-fabricado                                                                                                                                                                                                                                                                50€

Coroa provisória acrílica (método indirecto)                                                                                                                                                                                                                     80€

Rebasamento indirecto duro                                                                                                                                                                                                                                                 130€

Prostodontia fixa unitária

Preparação dentária para coroa pilar de prótese fixa                                                                                                                                                                                                     80€

Barra palatina                                                                                                                                                                                                                                                                           125€
Consertos de prótese

Conserto de prótese sem impressão                                                                                                                                                                                                                                       40€
Conserto de prótese com impressão                                                                                                                                                                                                                                       60€
Acrescentos

Acrescento de dente em prótese em resina acrílica com impressão                                                                                                                                                                               65€

Espigão e falso coto fundido                                                                                                                                                                                                                                                  70€

Coroa cerâmica                                                                                                                                                                                                                                                                        420€
Faceta cerâmica                                                                                                                                                                                                                                                                       520€

Prostodontia fixa 

Preparação dentária

Preparação dentária para coroa de prótese fixa                                                                                                                                                                                                               80€

Preparação dentária para incrustação                                                                                                                                                                                                                                80€
Preparação dentária para espigão falso coto                                                                                                                                                                                                                    20€
Preparação dentária para faceta                                                                                                                                                                                                                                          80€
Espigões e falsos cotos

Impressão mandibular (moldeira standard)                                                                                                                                                                                                                     30€

 Coroas, facetas ou incrustações provisórias

Coroa provisória acrílica (método directo)                                                                                                                                                                                                                         80€

Pontes - coroa pôntico

Coroas pôntico provisórias

Coroa pôntico provisória em resina acrílica (método directo)                                                                                                                                                                                    130€
Coroa pôntico provisória em resina acrílica (método indirecto)                                                                                                                                                                                130€

Coroas definitivas



A8.B9.01.01

A8.B9.01.02

A8.B9.01.05

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

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

10

A10.01.CC.DD

A10.01.01.01

A10.01.02.01

A10.02.CC.DD

A10.02.01.01

A10.03.01.DD

A10.03.01.01

A10.03.01.02

A10.03.01.03

A10.04.01.DD

A10.04.01.02

A10.05.CC.DD

A10.05.01.DD

A10.05.01.01 

A10.05.01.02 

A10.05.02.01

A10.05.03.DD

A10.05.03.01

A10.05.03.02

A10.05.03.03

A10.05.04.01

A10.05.06.01

A10.05.07.01

A10.05.07.02

A10.06.CC.DD

A10.06.01.DD

A10.06.01.01

A10.06.01.02

A10.06.02.01

A10.07.01.01

A10.08.CC.DD

A10.08.01.01

A10.08.02.01

A10.08.03.01

A10.09.01.01

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

11

B= 0 em Imagiologia Convencional

Coroa pré-formada para dente decíduo                                                                                                                                                                                                                                30€
Mock-up directo em resina, por elemento                                                                                                                                                                                                                            10€

INVISALIGN

INVISALIGN  i7                                                                                                                                                                                                                                                                        1180€
INVISALIGN  LITE                                                                                                                                                                                                                                                                     2380€

Análise cefalométrica lateral                                                                                                                                                                                                                                                   30€
Análise de modelos

ORTODONTIA

Aparelhos

Enceramento diagnóstico, por elemento                                                                                                                                                                                                          10€ p/ dente

Aparelhos removíveis biomecânicos

Estudo clínico

Estudo ortodôntico                                                                                                                                                                                                                                                                     20€
Modelos de estudo ortodônticos                                                                                                                                                                                                                                            65€
Análise imagiológica

Análise de modelos de estudo                                                                                                                                                                                                                                                 50€
Montagem de arco facial                                                                                                                                                                                                                                                          15€
Análise de modelos de estudo com montagem em articulador                                                                                                                                                                                        60€
Mantenedores de espaço

Mantenedor de espaço fixo                                                                                                                                                                                                                                                      90€

Goteira cirúrgica                                                                                                                                                                                                                                                                     200€

Aparelho removível biomecânico maxilar                                                                                                                                                                                                                          180€
Aparelho removível biomecânico mandibular                                                                                                                                                                                                                   180€
Aparelho funcional

Aparelhos fixos

Aparelho fixo completo maxilar                                                                                                                                                                                                                                           900€
Aparelho fixo completo mandibular                                                                                                                                                                                                                                    900€
Aparelho fixo parcial                                                                                                                                                                                                                                                              450€
Aparelho de expansão fixo                                                                                                                                                                                                                                                    600€
Aparelho ortopédico extra-oral                                                                                                                                                                                                                                           160€
Aparelho de contenção removível                                                                                                                                                                                                                                       100€
Aparelho de contenção fixo                                                                                                                                                                                                                                                  100€

Simulação cirúrgica em modelos de estudo                                                                                                                                                                                                                     200€
Simulação cirúrgica cefalométrica                                                                                                                                                                                                                                     200€

Cirurgia ortognática

Simulações cirúrgicas

Conserto de aparelho removível

Consultas para controlo

Controlo de aparelho removível biomecânico                                                                                                                                                                                                                    25€
Controlo de aparelho removível funcional                                                                                                                                                                                                                          25€
Controlo de aparelho fixo                                                                                                                                                                                                                                                        60€
Implante ortodôntico                                                                                                                                                                                                                                                             170€

INVISALIGN  FULL                                                                                                                                                                                                                                                                    3428€
INVISALIGN  TEEN                                                                                                                                                                                                                                                                   3180€
i7 SINGLE ARCH                                                                                                                                                                                                                                                                         768€
i7 SINGLE ARCH                                                                                                                                                                                                                                                                       1580€

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



B= 9 em Imagiologia Digital

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

12

A12.B1.CC.DD

A12.B1.01.DD

A12.B1.01.01

A12.B1.01.02

A12.B1.01.03

A12.B2.CC.DD

A12.B2.01.DD

A12.B2.01.01

A12.B2.01.02

A12.B3.01.DD

A12.B3.01.01

A12.B3.01.02

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

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

14

A14.01.01.DD

A14.01.01.01

A14.01.02.01

A14.01.03.01

A14.01.06.01 

A14.01.08.01

15

16

17

Protector Bucal (não personalizado)                                                                                                                                                                                                                                     45€ 
Protector Bucal (personalizado)                                                                                                                                                                                                                                             50€ 

APNÉIA

TERAPIA DA FALA
Primeiro investimento (individual, 1 hora)                                                                                                                                                                                                                          48€
investimento de continuidade (sessão individual de 1 hora, uma vez por semana)                                                                                                                                                   48€
sessão individual (pacote de 6 sessões)                                                                                                                                                                                                                             272€
sessão individual (pacote de 12 sessões)                                                                                                                                                                                                                         512€
supervisão de Coaches (individual, investimento /hora)                                                                                                                                                                                                 48€

Aparelho para apnéia do sono                                                                                                                                                                                                                                              400€ 

TERAPIA DA FALA
Primeiro consulta / avaliação (individual, 1 hora)                                                                                                                                                                                                            48€
sessão individual (uma vez por semana)                                                                                                                                                                                                                              40€
sessão individual (uma vez por semana)          mensalidade ou pacote de 4 sessões                                                                                                                                               152€
sessão individual (uma vez por semana)          mensalidade ou pacote de 8 sessões                                                                                                                                               288€
Consultadoria TF                                                                                                                                                                                                                                                                        48€

Coaching em grupo (n.º de participantes, duração e valor do investimento a definir após proposta)

Supervisão Clínica de terapeutas da fala                                                                                                                                                                                                                             48€

PROTECTORES BUCAIS

Realização e interpretação de exames imagiológicos

Radiologia intra-oral

IMAGIOLOGIA

Registo fotográfico extra-oral                                                                                                                                                                                                                                                 15€

Relatório clínico                                                                                                                                                                                                                                                                         10€

ACTOS COMUNS A VÁRIAS ÁREAS

Consultas profissionais externas

Realização e interpretação de radiografia periapical                                                                                                                                                                                                       10€
Realização e interpretação de radiografia interproximal                                                                                                                                                                                                 10€
Realização e interpretação de radiografia oclusal                                                                                                                                                                                                             20€
Radiologia extra-oral

Realização e interpretação de exames imagiológicos

Realização e interpretação de radiografia panorâmica                                                                                                                                                                                                    35€

Simulação de tratamento em programa informático                                                                                                                                                                                                       180€

Atestado médico                                                                                                                                                                                                                                                                        10€

Encerramento de diagnóstico e tratamento sobre modelos                                                                                                                                                                                           120€
Isolamento absoluto com dique de borracha                                                                                                                                                                                                                     15€

Realização e interpretação de telerradiografia lateral                                                                                                                                                                                                      35€
Fotografia clínica

Registo fotográfico intra-oral                                                                                                                                                                                                                                                  15€












