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TABELA DE PREÇOS CONTRATADOS PARA A REDE MULTICARE 

DENTAL 

 
Esta tabela contém a indicação de preços dos atos médicos praticados pelos prestadores da rede 

Multicare, disponíveis para seguros de saúde Multicare Dental, na modalidade de Acesso à Rede.  

 

Nome do Ato 
Preços 

Rede Multicare Dental 

  Medicina Dentária Preventiva 

Selamento de fissuras (por maxilar) 23 € 

Aplicação tópica de fluoretos ou agente dessensibilizante (por sessão) 15 € 

  Dentisteria Operatória 

      Restauração de 1 face 20 € 

Restauração de 2 faces 30 € 

Restauração de 3 ou mais faces 35 € 

Espigão metálico 5 € 

Espigão em fibra 10 € 

Sessão de branqueamento interno intensivo (por sessão/por dente) 25 € 

Branqueamento externo em ambulatório (por maxilar) 100 € 

  Endodontia 

Tratamento endodôntico de dente com 1 canal1 75 € 

Tratamento endodôntico de dente com 2 canais1 85 € 

Tratamento endodôntico de dente com 3 ou mais canais1 95 € 

Retratamento endodôntico de dente com 1 canal1 110 € 

Retratamento endodôntico de dente com 2 canais1 120 € 

Retratamento endodôntico de dente com 3 ou mais canais1 130 € 

  Cirurgia Oral 

Exodontia de dente definitivo ou supranumerário incluso 85 € 

Exodontia de dente monorradicular 30 € 

Exodontia de dente multirradicular 35 € 

  Periodontologia 

Registo do diagnóstico no periodontograma 20 € 

Regeneração tecidular guiada para correcção de defeitos infra-ósseos (por 
dente) 

200 € 

Regeneração tecidular guiada para recobrimento radicular (por dente) 180 € 

  Implantologia 

Estudo de reabilitação com implantes3 50 € 

Cirurgia de elevação do seio maxilar 550 € 

Regeneração óssea relacionada com implantes 250 € 

Cirurgia para colocação de um implante 590 € 

Cirurgia para colocação de dois implantes 1.180 € 

Cirurgia para colocação de quatro implantes 2.360 € 

Cirurgia para colocação de seis implantes 3.540 € 

Coroa pilar provisória sobre implante 100 € 

http://www.multicare.pt/
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Nome do Ato 
Preços 

Rede Multicare Dental 

Coroa pilar sobre implante 560 € 

Prótese total híbrida (titânio-acrílica) sobre implantes 3.190 € 

Prótese total zircónio-cerâmica sobre implantes 4.190 € 

  Prostodontia 

Coroa metálica pré-formada 75 € 

Coroa ou pôntico acrílico ou metaloacrílico 150 € 

Coroa ou pôntico metalocerâmico 250 € 

Coroa ou pôntico cerâmico 330 € 

Faceta cerâmica 350 € 

  Ortodontia 

Estudo ortodôntico4 55 € 

Pacote aparelho fixo metálico uma arcada 5 1.025 € 

Pacote aparelho fixo metálico duas arcadas 5 1.780 € 

Pacote aparelho autoligável metálico uma arcada 5 1.370 € 

Pacote aparelho autoligável metálico duas arcadas 5 2.380 € 

Pacote aparelho autoligável estético uma arcada 5 1.690 € 

Pacote aparelho autoligável estético duas arcadas 5 2.900 € 

Pacote Sistema alinhadores invisiveis - apinhamento moderado - duas 
arcadas 5 

2.300 € 

Pacote Sistema alinhadores invisiveis - apinhamento ligeiro - duas arcadas 5 
1.950 € 

Aparelho contenção fixo / removível 6 125 € 
 

1 Pacotes de tratamentos com valor único por dente (seja sessão única ou múltiplas) inclui restauração provisória, isolamento com dique, 

  e radiografias intraorais necessárias 
2 Caso necessário 
3 Inclui estudo reabilitação implantes, realização e interpretação de telerradiografia, ortopantomografia, modelos de estudo, eventual 

  utilização de software informático 
4 Inclui a realização e interpretação de telerradiografia, ortopantomografia, análise imagiológica, fotografia clínica e modelos de estudo 

  ortodônticos 
5 Inclui aparelho(s) base, consultas de manutenção e aparelho(s) de contenção 
6 Valor aplicável exclusivamente ao aparelho de contenção fixo/removível caso os restantes tratamentos (aparelho base e tratamento 

  associados) tenham sido feitos numa clínica fora da Rede Multicare Dental ou em caso de reposição do aparelho. 

 

Consulte os prestadores disponíveis para clientes Multicare Dental em www.multicare.pt. É 

necessário fazer login com os seus dados no MyFidelidade, para que os resultados da pesquisa 

tenham em conta as características do seu seguro. 
se

te
m

b
ro

 2
0

2
2

 

http://www.multicare.pt/
http://www.multicare.pt/

