Médis Dental

Tabela de Preços Médis Dental

Atos Médicos comparticipados na Rede Médis Dental com copagamento por visita de 3€
Nome do Ato

Limites

Consulta de Medicina Dentária ou Estomatologia
Aplicação de compósitos para selagem de fissuras (por quadrante)
Aplicação tópica de fluoretos (por sessão)
Restauração em cavidade com compromisso de 1 só face dentária
Restauração em cavidade com compromisso de 2 faces dentárias
Restauração em cavidade com compromisso de 3 ou mais faces dentárias
Primeira Sessão de Endodontia
Exodontia de dente decíduo (mono ou multi)
Destartarização bimaxilar
Estudo para tratamento de implantologia1
Estudo para ortodontia2
Controle aparelho fixo (por maxilar)
Controle aparelho fixo (bimaxilar)
Ortopantomografia

Ilimitado
1 de 2 em 2 anos*
1 de 6 em 6 meses
2 por anuidade
1 por anuidade
Ilimitado
1 de 6 em 6 meses
1 por anuidade
1 por anuidade
3 por ano
6 ao longo do contrato
1 por anuidade

Atos Médicos contratados na Rede Médis Dental
Nome do Ato

Preço Rede Médis Dental 3

Medicina Dentária Preventiva
Aplicação de compósitos para selagem de fissuras (por quadrante)
Aplicação tópica de fluoretos (por sessão)
Aplicação de agente dessensibilizante (por sessão)

15,00 €
10,00 €
15,00 €

Dentisteria Operatória
Restauração em cavidade com compromisso de 1 só face dentária
Restauração em cavidade com compromisso de 2 faces dentárias
Restauração em cavidade com compromisso de 3 ou mais faces dentárias
Proteção pulpar
Espigão metálico
Espigão fibra/carbono
Sessão de branqueamento interno intensivo no consultório
Branqueamento Externo
Ferulizações

20,00 €
24,00 €
25,00 €
15,00 €
5,00 €
20,00 €
25,00 €
200,00 €
30,00 €

Endodontia
Primeira Sessão de Endodontia
Sessões Seguintes de endodontia
Sessão de retratamento
Microcirurgia endodôntica (inclui uso microscópio)
Pulpotomia de dente

35,00 €
20,00 €
45,00 €
120,00 €
35,00 €

Cirurgia Oral
Exodontia de dente monorradicular (exclui dentes decíduos)
Exodontia de dente multirradicular (exclui dentes decíduos)
Exodontia de dente com odontossecção e osteotomia
Exodontia de dente incluso
Exodontia de dente supranumerário incluso
Reposicionamento dentário pós-traumatismo
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15,00 €
20,00 €
30,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
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Nome do Ato

Preço Rede Médis Dental 3

Incisão e drenagem de abcessos e/ou hematomas de origem dentária, por via bucal (por quadrante)
Apicectomia de dente Monorradicular
Apicectomia de dente Multirradicular
Quistos paradentários, com anestesia local ou regional
Exérese de rânulas simples ou outros pequenos tumores dos tecidos moles
Biópsia de tecidos moles
Aprofundamento do vestíbulo (por quadrante)
Excisão de bridas gengivais (por quadrante)
Frenectomia
Exposição de dente incluso para tração ortodôntica
Encerramento de comunicação oroantral

15,00 €
40,00 €
50,00 €
35,00 €
35,00 €
20,00 €
70,00 €
30,00 €
35,00 €
120,00 €
200,00 €

Periodontologia
Registo do diagnóstico no periodontograma
Destartarização bimaxilar
Remoção de pigmento dentário com jacto de bicarbonato
Raspagem e alisamento radicular (por quadrante)
Tratamento periodontal de manutenção (por sessão)
Gengivoplastia (por quadrante)
Gengivectomia (por quadrante)
Cirurgia de Retalho (por quadrante)
Enxerto Gengival ou tecido conjuntivo (por quadrante)
Enxerto ósseo para aumento do rebordo alveolar (por quadrante)
Regeneração tecidular guiada para correção de defeitos infra-ósseos
Regeneração tecidular guiada para recobrimento radicular

45,00 €
20,00 €
10,00 €
15,00 €
50,00 €
35,00 €
20,00 €
30,00 €
35,00 €
275,00 €
450,00 €
450,00 €

Implantologia Oral
Estudo para tratamento de implantologia1
Estudo de reabilitação com implantes
Modelos de estudo
Fase cirurgica colocação 1 implante
Fase cirurgica colocação 2 implantes
Fase cirurgica colocação 4 implantes
Fase cirurgica colocação 6 implantes
Colocação de 1 Implantes (Fase Protética)
Colocação de 2 Implantes (Fase Protética - Ponte)
Colocação de 2 Implantes (Fase Protética - Prótese acrílica removível)
Colocação de 4 Implantes (Fase Protética – zircónio cerâmico Coroas)
Colocação de 4 Implantes (Fase Protética titânio e acrílico- Prótese híbrida)
Colocação de 6 Implantes (Fase Protética – zircónio cerâmico Coroas)
Colocação de 6 Implantes (Fase Protética titânio e acrílico- Prótese híbrida)
Regeneração óssea
Cirurgia para elevação do pavimento do seio maxilar (inclui qualquer tipo de membrana)
Coroa provisória sobre implante
Cimentação de prótese fixa antiga sobre dente, ou implante ou aparafusada sobre implante
Provisionalização fixa imediata de arcada total
Raspagem, alisamento e desinfecção da superfície implante sem abertura cirúrgica (por implante)
Explantação de implante

53,00 €
28,00 €
25,00 €
600,00 €
1 200,00 €
2 400,00 €
3 600,00 €
600,00 €
1 200,00 €
1 250,00 €
4 200,00 €
3 200,00 €
4 200,00 €
3 200,00 €
350,00 €
500,00 €
75,00 €
30,00 €
1 500,00 €
70,00 €
100,00 €

Prostodontia
60,00 €

Prótese em resina acrílica com um dente
Prótese em resina acrílica com dois dentes
Prótese em resina acrílica com três dentes
Prótese em resina acrílica com quatro dentes
Prótese em resina acrílica com cinco dentes
Prótese em resina acrílica com seis dentes
Prótese em resina acrílica com sete dentes
Prótese em resina acrílica com oito dentes
Prótese em resina acrílica com nove dentes

65,00 €
70,00 €
75,00 €
90,00 €
100,00 €
105,00 €
115,00 €
125,00 €
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Prótese em resina acrílica com dez dentes
Prótese em resina acrílica com onze dentes
Prótese em resina acrílica com doze dentes
Prótese em resina acrílica com treze dentes
Prótese em resina acrílica com catorze dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com um dente
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com dois dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com três dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com quatro dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com cinco dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com seis dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com sete dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com oito dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com nove dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com dez dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com onze dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com doze dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com treze dentes
Prótese em cobalto-cromo ou nylon com catorze dentes
Gancho em aço inoxidável
Barra em aço inoxidável
Conserto de prótese com/sem impressão
Soldadura em prótese de cromo-cobalto
Acrescentar um dente numa prótese
Acrescento de sela sobre prótese esquelética com soldadura
Rede de cobalto-cromo
Rebasamento em prótese (direto ou indireto)
Espigão com falso coto (fundido)
Coroa provisória (resina autopolimerizável)
Faceta provisória (método DIRETO)
Coroa metal acrílica
Coroa total metálica
Coroa metálica pré-formada
Coroa metalocerâmica (pontico/retentor)
Coroa cerâmica pura
Faceta cerâmica
Incrustações em metal ou em cerâmica (Inlay/Onlay)
Retentor metálico para ponte adesiva
Construção de moldeira individual
Conector em bola
Reparação de prótese fixa

135,00 €
145,00 €
155,00 €
165,00 €
175,00 €
135,00 €
140,00 €
150,00 €
160,00 €
180,00 €
210,00 €
225,00 €
245,00 €
255,00 €
270,00 €
280,00 €
295,00 €
305,00 €
315,00 €
15,00 €
70,00 €
15,00 €
50,00 €
15,00 €
50,00 €
75,00 €
50,00 €
70,00 €
20,00 €
50,00 €
120,00 €
75,00 €
75,00 €
250,00 €
300,00 €
500,00 €
100,00 €
100,00 €
35,00 €
120,00 €
65,00 €

Ortodontia
Estudo para ortodontia2
Modelos de estudo ortodôntico
Análise cefalométrica lateral (análise da telerradiografia e do Rx panorâmico)
Aparelho fixo mantenedor de espaço
Aparelho removível biomecânico (por maxilar)
Aparelho fixo completo (por maxilar)
Aparelho fixo parcial (por maxilar)
Aparelho de expansão fixo (por maxilar)
Aparelho ortopédico extra-oral (por maxilar)
Aparelho autoligável (por maxilar)
Aparelho autoligável Damon (por maxilar)
Aparelho autoligável Damon estético (por maxilar)
Aparelho de contenção (por maxilar)
Impressões para aparelho Invisalign Full (bimaxilar)
Estudo para aparelho Invisalign Full (bimaxilar)
Colocação do Aparelho Invisalign Full (bimaxilar)
Impressões para aparelho Invisalign Light (bimaxilar)
Estudo para aparelho Invisalign Light (bimaxilar)
Colocação do Aparelho Invisalign Light (bimaxilar)
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65,00 €
15,00 €
25,00 €
55,00 €
230,00 €
450,00 €
200,00 €
220,00 €
250,00 €
700,00 €
850,00 €
950,00 €
90,00 €
643,00 €
1 286,00 €
1 286,00 €
572,00 €
1 144,00 €
1 144,00 €
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Impressões para aparelho Invisalign i7 (bimaxilar)
Estudo para aparelho Invisalign i7 (bimaxilar)
Colocação do Aparelho Invisalign i7 (bimaxilar)
Controle de aparelho removível/contenção
Controle aparelho fixo (por maxilar)
Controle aparelho fixo (bimaxilar)
Controle de aparelho autoligável (por maxilar)
Controle de aparelho autoligável (bimaxilar)
Reposição de bracket de aparelho autoligável
Conserto de aparelho removível (por maxilar)
Implante ortodôntico

504,00 €
1 008,00 €
1 008,00 €
12,50 €
20,00 €
35,00 €
35,00 €
45,00 €
8,00 €
20,00 €
150,00 €

Tratamento de Disfunções Temporo-Mandibulares (DTM) e Dor Oro-Facial (DOF)
Montagem de modelos em articulador
Plano de tratamento escrito referente a DTM ou DOF
Infiltração anestésica intra-oral em DTM ou DOF (inclui medicamento)
Infiltração anestésica extra-oral em DTM ou DOF (inclui medicamento)
Placa de relaxamento
Controlo da relação oclusal e do estado clínico em DTM ou DOF (Equilíbrio oclusal, por sessão)

95,00 €
45,00 €
50,00 €
70,00 €
100,00 €
40,00 €

Imagiologia
3,00 €

Radiografia apical
Interpromixal (Bitewing)
Ortopantomografia
Telerradiografia
Tomografia computorizada (TAC)
Fotografia clínica

3,00 €
12,00 €
10,00 €
40,00 €
15,00 €

Atos Comuns a Várias Áreas
Obtenção e utilização de plasma rico em fatores de crescimento
Utilização laser

250,00 €
150,00 €

* Até aos 18 anos.

Estudo efetuado antes do cliente colocar um implante dentário. Estudo inclui consulta de medicina dentária, estudo de reabilitação com
implantes e modelos de estudo. O cliente paga ao prestador o valor acordado, sendo-lhe posteriormente atribuída a comparticipação em caso
de colocação de implante dentário.
1

Estudo efetuado antes do cliente colocar o aparelho dentário. Este estudo inclui consulta de medicina dentária, modelos de estudo
ortodônticos, análise cefalométrica, telerradiografia e estudo fotográfico. O cliente paga ao prestador o valor acordado, sendo-lhe
posteriormente atribuída a comparticipação em caso de colocação de aparelho.
2

Valor cobrado ao cliente, por ato médico, nos atos não comparticipados no Seguro Médis Dental, ou após o cliente ter esgotado os limites
indicados nas condições da apólice.

3

Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A.
Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744−002 Porto Salvo.
Pessoa coletiva n.º 503 496 944, matriculada sob esse número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
com o capital social de € 12.000.000,00.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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