
 

Os tratamentos dentários abaixo descritos estão cobertos pela apólice sempre que realizados na rede de prestadores 
convencionados. O segurado terá a seu cargo, caso exista, o co-pagamento do(s) acto(s) médico(s) realizado(s). 

Tratamentos iniciados a nível particular não podem ser continuados a nível da apólice sem o consentimento 
expresso do médico. 

Glossário de medicina dentária  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Actos Médicos Descrição

Consulta de Medicina Dentária /
Exame Clínico

Consulta de diagnóstico, plano de tratamentos e orçamento.

Consulta de Urgência Consulta para tratamentos paliativos da dor dentária (Ex. 
Medicação). Sem custo sempre que não se realizem tratamentos 
com co-pagamento.

Consulta de Reavaliação e/ou Revisão Consultas para revisão, marcadas normalmente com uma 
frequência semestral, segundo prescrição médica. 
Sem custo sempre que não se realizem tratamentos com co-pagamento.

Exodontias  
(não inclui dentes inclusos e sisos)

Extrações simples de dentes erupcionados (que não estão retidos) 
Sem custo caso não necessitem de outros tratamentos 
complementares. Está incluída a colocação e remoção de sutura, se 
necessário, mas não está 
incluído o material de sutura.

Exodontia de fragmentos radiculares  
(que não precisem cirurgia maxilo- facial)

Extração simples de raízes expostas. 
Sem custo caso não necessitem de outros tratamentos 
complementares. Está incluída a colocação e remoção de sutura, se 
necessário, mas não está incluído o material de sutura.

Exodontia de sisos ou dentes 
inclusos (uma só peça) 
É obrigatória a realização de Rx

Extração de dentes do siso (3.º molar) ou extração de dentes que 
têm a coroa totalmente coberta.

Exodontia de sisos semi-inclusos ou dentes 
semi-inclusos (uma só peça) 
É obrigatória a realização de Rx

Extração de dentes do siso (3.º molar) semi-incluso ou extração de 
dentes que têm a coroa parcialmente coberta.

Exodontia de fragmentos radiculares com 
cirurgia

Extração de raízes não expostas que necessitem de cirurgia.

Odontossecção e/ou osteotomia Odontosseção é o seccionamento de um dente. Osteotomia é o 
seccionamento ou corte cirúrgico de osso.
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Actos Médicos Descrição

Remoção de sutura Ato de retirar pontos de sutura.

Exposição de coroa Exposição/ acesso a um dente não erupcionado (retido).

Frenectomia lingual / labial Eliminação do freio labial/ lingual.

Enucleação de quisto Remoção total de um quisto.

Drenagem de Abcesso Incisão e drenagem de abcessos por via oral ou cutânea.

Reimplante de dente (sem tratamento) Consiste na re-colocação de um dente no seu alvéolo. Inclui a 
ferulização e/ou estabilização do dente. Não está incluído o tratamento 
endodôntico.

Cirurgia periapical - Apiceptomia 
(unirradicular / multirradicular)

Procedimento cirúrgico para a extirpação da porção apical do conduto 
radicular de um dente (ponta da raiz). Não está incluída a retro-
obturação do conduto radicular, se necessária.

Amputação radicular Excisão da raiz de um dente multirradicular sem o seccionamento da 
coroa.

Elevação do seio maxilar com 
biomateriais

Técnica cirúrgica que visa o aumento do osso no maxilar superior com 
o objetivo de obter uma base óssea adequada, como por exemplo, 
para a colocação de implantes osteointegrados. Aquando da elevação 
pode ou não ser necessária a colocação de biomateriais.

Elevação do seio maxilar sem 
biomateriais

Técnica cirúrgica que visa o aumento do osso no maxilar superior com 
o objetivo de obter uma base óssea adequada, como por exemplo, 
para a colocação de implantes osteointegrados. Aquando da elevação 
pode ou não ser necessária a colocação de biomateriais.

Correção de defeitos ósseos Técnica cirúrgica que consiste na recessão de irregularidades ou 
defeitos do osso alveolar que impedem o assentamento e suporte de 
próteses ou que causem ulcerações ou irritações na gengiva devido ao 
uso das mesmas.

Osteoplastias Procedimento cirúrgico que visa a remoção de tecido ósseo com o 
objetivo de remodelar a forma do mesmo.

Aprofundamento do vestíbulo 
(por quadrante)

Este procedimento cirúrgico destina-se a corrigir a altura do vestíbulo 
(espaço situado entre o lábio e a gengiva) com o objetivo de aumentar 
a sua profundidade.

Biopsias Toma de amostra em tecidos moles ou duros.

Restauração direta definitiva em amálgama  
de 1 face

Restauração de uma das cinco faces de um dente em amálgama.
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Restauração direta definitiva em resina 
composta de 1 face Restauração de uma das cinco faces de um dente em compósito.

Restauração direta definitiva de 2 faces 
(em resina composta ou amálgama)

Restauração de duas das cinco faces de um dente.

Restauração direta definitiva de 3 e 4 
faces 
(em resina composta ou amálgama)

Restauração de três ou quatro faces das cinco de um dente.

Restauração direta definitiva de 5 
faces 
(reconstrução coronária total em resina 
composta ou amálgama)

Restauração das cinco faces de um dente, ou seja consiste na 
reconstrução total da coroa do dente.

Espigões ou pinos dentinários 
(cada um)

Meios de retenção para as restaurações.

Restauração provisória Restauração temporária enquanto são realizados os 
procedimentos definitivos.

Polimento de restauração em 
amálgama

Polimento das restaurações metálicas mediante o uso de 
instrumentos abrasivos, para obter superfícies lisas e homogéneas.

Ferulização com resina composta 
(por peça)

Estabilização de peças dentárias com resina composta.

Branqueamento externo em 
ambulatório (domicílio)

Branqueamento dental externo, efetuado no domicílio pelo paciente, sob 
supervisão médica.

Branqueamento externo no consultório
Branqueamento dental externo, efetuado no domicílio pelo paciente, sob 
supervisão médica.

Branqueamento externo 
combinado (consultório + 
ambulatório)

Branqueamento dental externo, efetuado parte no consultório e parte 
no domicilio, sob supervisão médica.

Branqueamento interno por peça 
(cada sessão) Branqueamento dental interno em dentes endodonciados.

Faceta de cerâmica
Restaurações indiretas (realizadas fora da cavidade oral) com 
indicação fundamentalmente estética. Consiste na colocação de uma 
lâmina de cerâmica na face vestibular do dente (face frontal e visível 
do dente).

Incrustações em cerâmica Restaurações indiretas (realizadas fora da cavidade oral) em cerâmica, 
que posteriormente são cimentadas no dente.


