
Condicionamento em Odontologia...................................................................... R$ 72,90 

Consulta odontológica ........................................................................................ R$   90,10 

Consulta odontológica inicial .............................................................................. R$   90,10 

Diagnóstico e planejamento para tratamento odontológico ................................ R$ 180,20 

Diagnóstico e tratamento da halitose - por sessão ............................................. R$   147,45 

Diagnóstico por meio de procedimentos laboratoriais ........................................ R$   104,85 

Fotografia - unidade ........................................................................................... R$    10,65 

Radiografia da ATM - série completa ................................................................. R$     61,03 

Radiografia interproximal - bite-wing................................................................... R$     15,81 

Radiografia oclusal  ............................................................................................ R$     38,91 

Radiografia panorâmica ..................................................................................... R$     60,21 

Radiografia periapical ........................................................................................ R$     15,81 

Tomografia computadorizada por feixe cônico - cone beam .............................. R$    398,10 

Alveoloplastia / correção de rebordo residual - por segmento............................ R$    344,02 

Amputação radicular com obturação retrógrada  ............................................... R$    194,14 

Amputação radicular sem obturação retrógrada  ............................................... R$    194,14 

Apicetomia de caninos ou incisivos ................................................................... R$    236,73 

Apicetomia de caninos ou incisivos - com obturação retrógrada ....................... R$    284,24 

Apicetomia de molares ....................................................................................... R$    380,48 

Apicetomia de molares - com obturação retrógrada .......................................... R$    427,99 

Apicetomia de pré-molares ................................................................................ R$    282,60 

Apicetomia de pré-molares - com obturação retrógrada .................................... R$    330,52 

Aprofundamento/aumento de vestíbulo - por segmento .................................... R$    409,14

Aumento de coroa clínica - por elemento ........................................................... R$    277,27 

Biópsia de boca................................................................................................... R$    141,30 

Bridectomia ......................................................................................................... R$    232,22 

Cirurgia a retalho - por segmento ....................................................................... R$    278,91 

Cirurgia com aplicação de aloenxertos - por segmento...................................... R$    422,31 

Cirurgia para torus mandibular - bilateral em uma sessão ................................ R$   382,11 

Cirurgia para tumores odontogênicos - sem reconstrução ................................. R$    349,35

Cirurgia periodontal a retalho - por segmento..................................................... R$    278,91 

Controle de hemorragia com aplicação de agente hemostático ......................... R$     96,25 

Cunha proximal .................................................................................................. R$    165,06 

Drenagem de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região BMF - extra oral... R$    139,25 

Drenagem de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região BMF - intra oral.... R$    139,25 

Enxerto com osso autógeno da linha oblíqua - por área enxertada ................... R$    893,00 

Enxerto com osso autógeno do mento - por área enxertada.............................. R$    807,00 

Enxerto com osso liofilizado - por área enxertada .............................................. R$    254,00 

Enxerto conjuntivo subepitelial - por elemento ................................................... R$    409,96 

Exérese de  mucocele......................................................................................... R$    140,48 

Exérese de rânula .............................................................................................. R$    312,48 

Exodontia  de raiz residual ................................................................................. R$    141,30 

Exodontia a retalho ............................................................................................. R$    169,15 

Exodontia de permanente  ................................................................................. R$    141,30 

Exodontia de permanente por indicação ortodôntica/protética .......................... R$    169,15 

Frenulectomia  labial .......................................................................................... R$    232,22 

Frenulectomia lingual .......................................................................................... R$    344,02 

Gengivectomia - por segmento ........................................................................... R$    319,45 

Implante ortodôntico - por unidade (Custos insumos e/ou laboratório

devem ser somados ao valor final) ..................................................................... R$    254,00 

Implante ósseo integrado - por unidade (Custos insumos e/ou laboratório

devem ser somados ao valor final) ..................................................................... R$    430,10 

Implante zigomático - por unidade (Custos insumos e/ou laboratório

devem ser somados ao valor final) ..................................................................... R$    639,00 

Levantamento do seio maxilar com osso autógeno............................................ R$    729,00 

Levantamento do seio maxilar com osso homólogo ........................................... R$    680,00 

Levantamento do seio maxilar com osso liofilizado ............................................ R$    598,00 

Manutenção de tratamento cirúrgico - por sessão.............................................. R$     94,20 

Odonto-secção - por elemento............................................................................ R$    149,50 

Punção aspirativa ............................................................................................... R$    113,45 

Reabertura e colocação de cicratizador implantodôntico - por unidade ............. R$    127,00 

Reimplante dentário com contenção................................................................... R$    363,68 

Remoção de Dente Incluso / Impactado ............................................................. R$    349,35 

Remoção de dente semi Incluso / impactado ..................................................... R$    349,35 

Remoção de implante não osseo integrado........................................................ R$    132,70 

Remoção de implante ósseo integrado no seio maxilar ..................................... R$    366,55 

Sepultamento radicular (por elemento)............................................................... R$    169,15 

Sutura de ferida na região BMF .......................................................................... R$    117,55 

Tratamento cirúrgico das fistulas buco nasal ou buco sinusal ............................ R$    322,73

Tratamento de alveolite ...................................................................................... R$    97,48 

Tratamento regenerativo com enxerto de osso autógeno................................... R$    641,77 

Tunelização (por elemento)................................................................................. R$    192,91 

Ulectomia ............................................................................................................ R$     98,30

Ulotomia ............................................................................................................. R$     79,05

Aparelho protetor bucal (por arcada) .................................................................. R$    319,45 

Aplicação de cariostático -1 sessão - duas arcadas ........................................... R$      72,90 

Aplicação de selante - Técnica invasiva - por elemento ..................................... R$    109,35 

Aplicação de selante de fóssulas e fissuras - por elemento ............................... R$      64,30 

Aplicação tópica de flúor - por arcada................................................................. R$      90,10 

Aplicação tópica de verniz fluoretado (por arcada)............................................. R$      38,50 

Atividade educativa em saúde bucal .................................................................. R$      72,90 

Controle de biofilme - por sessão ....................................................................... R$     96,25 

Profilaxia e polimento coronário ......................................................................... R$      94,20 

Remineralização - por sessão............................................................................. R$    133,10 

ODONTOLOGIA PREVENTIVADIAGNÓSTICO 

ODONTOLOGIA CIRÚRGICA / AMBULATORIAL 
Adequação do meio bucal - por arcada .............................................................. R$ 94,20 

Ajuste oclusal por desgaste seletivo (por sessão) .............................................. R$    111,40 

Capeamento pulpar direto (excluindo restauração final) .................................... R$      94,20 

Clareamento de dente desvitalizado (por sessão).............................................. R$    108,95 

Clareamento dentário caseiro (por arcada). (Custos insumos e/ou laboratório

devem ser somados ao valor final) ..................................................................... R$    304,30 

Clareamento dentário de consultório (por arcada) (Custos insumos e/ou 

laboratório devem ser somados ao valor final) ................................................... R$    304,30 

Colagem de fragmentos dentários ...................................................................... R$    137,20 

Conserto em prótese total / parcial (Custos insumos e/ou laboratório 

devem ser somados ao valor final) ..................................................................... R$    135,15 

Coroa livre de metal sobre implante em cerâmica. (Custos insumos e/ou

laboratório devem ser somados ao valor final) .................................................. R$    540,60 

Coroa metalo Cerâmica. (Custos insumos e/ou laboratório devem 

ser somados ao valor final) ................................................................................. R$   540,60 

Coroa metalo cerâmica sobre implante. (Custos insumos e/ou laboratório

devem ser somados ao valor final) ..................................................................... R$    540,60 

Coroa provisória (por elemento). (Custos insumos e/ou laboratório devem 

ser somados ao valor final) ................................................................................. R$    137,20 

Coroa provisória sobre implante. (Custos insumos e/ou laboratório devem

ser somados ao valor final) ................................................................................. R$    137,20 

Coroa provisória sobre implante em carga imediata. (Custos insumos e/ou 

laboratório devem ser somados ao valor final) ................................................... R$    137,20 

Coroa total em Cerâmica Pura. (Custos insumos e/ou laboratório devem 

ser somados ao valor final) ................................................................................. R$    542,65 

Coroa total metálica. (Custos insumos e/ou laboratório devem ser 

somados ao valor final) ....................................................................................... R$    536,50 

Curativo de demora. ........................................................................................... R$    147,45 

Dessensibilização dentária (por segmento) ....................................................... R$      90,10

Faceta Direta em Resina Fotopolimerizável ....................................................... R$    186,35 

Faceta em cerâmica pura. (Custos insumos e/ou laboratório devem ser 

somados ao valor final) ....................................................................................... R$    358,35

Guia cirúrgico para implantes. (Custos insumos e/ou laboratório devem 

ser somados ao valor final) ................................................................................. R$    147,45 

Guia cirúrgico para prótese total imediata (Custos com material devem 

ser adicionados ao valor final) ............................................................................ R$    147,45 

Imobilização dentária - decíduo ou permnente ................................................... R$    186,35 

Intermediário protético para implantes................................................................ R$    186,35 

Manutenção de prótese sobre implantes ........................................................... R$      77,00 

Núcleo de Preenchimento................................................................................... R$    147,85 

Núcleo Metálico Fundido..................................................................................... R$    186,35 

Órtese Miorrelaxante (placa oclusal estabilizadora) (Custos insumos e/ou

laboratório devem ser somados ao valor final) ................................................... R$    405,45 

Overdenture Barra Clipe ou O'ring sobre dois implantes (Custos insumos 

e/ou laboratório devem ser somados ao valor final) ........................................... R$ 1.116,05 

Overdenture Barra Clipe ou O'ring sobre quatro ou mais implantes 

(Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados ao valor final) ............... R$ 1.130,40 

Overdenture Barra Clipe ou O'ring sobre três implantes (Custos insumos 

e/ou laboratório devem ser somados ao valor final) ........................................... R$ 1.134,50 

Pino pré-fabricado............................................................................................... R$    120,85 

Preparo para Núcleo Intra-radicular.................................................................... R$      94,20 

Prótese fixa adesiva direta provisória (por elemento)......................................... R$    278,50 

Prótese fixa adesiva indireta em metalo cerâmica - por elemento ..................... R$    546,75 

Prótese parcial fixa em metalo cerâmica (por elemento).................................... R$    550,85 

Prótese parcial fixa provisória em carga imediata (por elemento) 

(Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados ao valor final) ............... R$    158,50 

Prótese parcial removível com encaixes de precisão ou de semi 

(Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados ao valor final) ............... R$    815,00 

Prótese parcial removível com grampos bilateral (Custos insumos e/ou 

laboratório devem ser somados ao valor final) ................................................... R$    640,95 

Prótese parcial removível provisória em acrílico com ou sem grampos

(Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados ao valor final) ............... R$    290,80

ODONTOLOGIA RESTAURADORA



Prótese total (por arcada) (Custos insumos e/ou laboratório devem 

ser somados ao valor final) ................................................................................. R$    653,25 

Prótese total imediata (por arcada) (Custos insumos e/ou laboratório 

devem ser somados ao valor final) ..................................................................... R$    653,25 

Pulpectomia - independentemente da seqüência do tratamento........................ R$      96,25 

Pulpotomia - independentemente da seqüência do tratamento.......................... R$      96,25 

Raspagem sub-gengival para tratamento não cirúrgico da periodontite 

grave de alto risco - por segmento...................................................................... R$    175,70 

Raspagem supra-gengival para tratamento da gengivite - por arcada ............... R$    122,05 

Recimentação de trabalhos protéticos ............................................................... R$      92,15 

Redução simples de luxação da ATM ................................................................. R$      90,10 

Reembasamento de coroa provisória ................................................................. R$      92,15 

Reembasamento de prótese total ou parcial (imediato) ..................................... R$    137,20 

Reembasamento de prótese total ou parcial (mediato) ...................................... R$    274,40 

Remoção de Corpo Estranho Intracanal (por conduto) ...................................... R$    186,35 

Remoção de Fatores de Retenção ..................................................................... R$      92,15 

Remoção de Material Obturador Intracanal para Retratamento Endodontico .... R$    186,35 

Remoção de Núcleo Intra-radicular (por elemento) ............................................ R$    190,45 

Remoção de trabalhos protéticos - por elementos suportes............................... R$      92,15 

Restauração de Amálgama - classe I - 1 face .................................................... R$    120,00 

Restauração de Amálgama - Classe II - 2 faces................................................. R$    139,25 

Restauração de Amálgama - Classe II - 3 faces................................................. R$   165,05 

Restauração de Amálgama - classe II - 4 faces.................................................. R$    192,90 

Restauração em cerâmica pura - inlay e onlay (Custos com material 

devem ser adicionados ao valor final)................................................................. R$    499,65 

Restauração em ionômero de vidro – Classe I - 1 face ..................................... R$      94,20 

Restauração em ionômero de vidro – Classe II - 2 faces ................................... R$    115,50 

Restauração em ionômero de vidro – Classe II - 3 faces ................................... R$ 115,50

Restauração Metálica Fundida (inlay / onlay) (Custos insumos e/ou

laboratório devem ser somados ao valor final) ................................................... R$    493,50 

Restauração Resina Fotopolimerizável - Classe I - 1 face ................................. R$    137,20 

Restauração Resina Fotopolimerizável Classe II - 2 faces................................. R$    180,20 

Restauração Resina Fotopolimerizável Classe II - 3 faces................................. R$    223,20 

Restauração Resina Fotopolimerizável Classe II - 4 faces................................. R$    249,00 

Restauração Resina Fotopolimerizável Classe III ............................................. R$    137,20 

Restauração Resina Fotopolimerizável Classe IV ............................................. R$    249,00 

Restauração Resina Fotopolimerizável Classe V .............................................. R$    137,20 

Restauração Temporária/tratamento expectante ................................................ R$      68,40 

Retratamento Endodôntico de Canino e Pré-Molar birradiculares...................... R$    329,70 

Retratamento Endodôntico de Incisivo/Canino /Pré-molar uniradiculares.......... R$    243,70 

Retratamento Endodôntico de Molar ................................................................. R$    415,70 

Tratamento de fluorose ....................................................................................... R$      72,90 

Tratamento de perfuração endodôntico .............................................................. R$    192,50 

Tratamento endodôntico de canino / pré-molar - birradiculares.......................... R$    331,75 

Tratamento endodôntico de dentes com rizogênese Incompleta (por sessão)... R$    143,35 

Tratamento Endodôntico de Incisivo / Canino / Pré-molar - Uni - radicular ........ R$    241,65 

Tratamento Endodôntico de Molar ..................................................................... R$    415,70

Coroa de aço (Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados

ao valor final)....................................................................................................... R$  235,50 

Coroa de policarbonato (Custos insumos e/ou laboratório devem ser

somados ao valor final) ....................................................................................... R$  247,80 

Exodontia de  decíduos....................................................................................... R$  92,15 

Mantenedor de espaço fixo (Custos insumos e/ou laboratório devem ser

somados ao valor final) ....................................................................................... R$  182,25 

Mantenedor de espaço removível (Custos insumos e/ou laboratório devem

ser somados ao valor final) ................................................................................. R$    182,25 

Pulpotomia em decíduo ...................................................................................... R$    181,02 

Restauração atraumática - por elemento............................................................ R$      55,70 

Tratamento endodôntico em decíduos  .............................................................. R$    181,02

Aletas Gomes (Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados

ao valor final)....................................................................................................... R$   224,85 

Aparelho de Thurow(Custos insumos e/ou laboratório devem ser

somados ao valor final) ....................................................................................... R$    151,55 

Aparelho extra-bucal (Custos insumos e/ou laboratório devem ser

somados ao valor final) ....................................................................................... R$    266,65 

Aparelho Ordotôntico Fixo Estético - por arcada (Custos insumos e/ou

laboratório devem ser somados ao valor final) ................................................... R$    626,70 

Aparelho Ordotôntico Fixo Metálico - por arcada (Custos insumos e/ou

laboratório devem ser somados ao valor final) ................................................... R$   489,45 

Aparelho de Protração Mandibular -APM (Custos insumos e/ou laboratório

devem ser somados ao valor final) ..................................................................... R$   162,20 

Barra Transpalatina Fixa (Custos insumos e/ou laboratório devem ser

somados ao valor final) ....................................................................................... R$    162,20 

Barra Transpalatina Removível (Custos insumos e/ou laboratório devem

ser somados ao valor final) ................................................................................. R$    140,90 

Bionator de Balters (Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados

ao valor final)....................................................................................................... R$    276,45 

Blocos geminados de Clark (twinblock) (Custos insumos e/ou laboratório

devem ser somados ao valor final) ..................................................................... R$    267,85 

Botão de Nance (Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados

ao valor final)....................................................................................................... R$    162,20 

Contenção Fixa (por arcada) (Custos insumos e/ou laboratório devem

ser somados ao valor final) ................................................................................ R$    162,20 

Disjuntor Palatino (Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados

ao valor final)....................................................................................................... R$    308,73 

Distalizador tipo Jones Jig (Custos insumos e/ou laboratório devem

ser somados ao valor final) ................................................................................. R$    245,75 

Documentação eletromiográfica ......................................................................... R$    181,85 

Grade Palatina Fixa (Custos insumos e/ou laboratório devem ser

somados ao valor final) ....................................................................................... R$    160,15 

Grade Palatina Removível (Custos insumos e/ou laboratório devem

ser somados ao valor final) ................................................................................. R$    139,25 

Herbst Encapsulado (Custos insumos e/ou laboratório devem ser

somados ao valor final) ....................................................................................... R$    181,85 

Manutenção de Aparelho Ortodôntico ................................................................ R$    145,40 

Pistas diretas de Planas superior e inferior (Custos insumos e/ou

laboratório devem ser somados ao valor final) ................................................... R$    246,35 

Pistas indiretas de Planas (Custos insumos e/ou laboratório devem

ser somados ao valor final) ................................................................................. R$    276,45 

Placa de Hawley (Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados

ao valor final)....................................................................................................... R$    104,85 

Placa de Hawley com torno expansor (Custos insumos e/ou laboratório

devem ser somados ao valor final) ..................................................................... R$    139,25 

Placa de Schwarz (Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados

ao valor final)....................................................................................................... R$    233,45 

Placa Dupla de Sanders (Custos insumos e/ou laboratório devem ser

somados ao valor final) ....................................................................................... R$    276,45 

Placa encapsulada de Maurício (Custos insumos e/ou laboratório devem

ser somados ao valor final) ................................................................................. R$    250,65 

Placa Lábio-ativa  (Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados

ao valor final)....................................................................................................... R$    217,90 

Quadrihélice (Custos insumos e/ou laboratório devem ser somados

ao valor final)....................................................................................................... R$    222,40 

ODONTOPEDIATRIA

ORTODONTIA / ORTOPEDIA

Estabelecimento de vínculo com paciente com necessidades especiais

(por sessão) ........................................................................................................ R$     45,80 

Estabilização do paciente por meio de contenção física e/ou mecânica ........... R$    145,80 

Orientação de higiene bucal para pais e/ou cuidadores .................................... R$     72,90 

Sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio (Custos insumos e/ou

laboratório devem ser somados ao valor final) ................................................... R$    190,45 

Sedação medicamentosa ambulatorial (Custos insumos e/ou laboratório

devem ser somados ao valor final) ..................................................................... R$   51,95 

PACIENTES ESPECIAIS

AS SITUAÇÕES ESPECIAIS, TAIS COMO:

Ÿ Atendimento após as 22:00 h., aos sábados a partir das 14:00 h., aos domingos e feriados, atendimentos de urgência odontológica, atendimento 

em ambiente hospitalar (por imperativo clínico) ou em ambiente domiciliar, serão acrescidas  em 40% sobre o valor normal da consulta;

Ÿ Procedimentos gerais executados em crianças (menores de 12 anos), idosos (maiores de 65 anos de idade) e portadores de necessidades 

especiais - terão acréscimo de 25% nos honorários, do valor de referência, devido ao factível aumento de tempo dispensado para realização 

destes procedimentos.
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