
Médis Light 
Tabela de Preços Médis Light

Nome do Ato

Entre 20,00€ e 30,00€

20,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

Até 70,00€ 

Consultas Médicas

Preço para o cliente

Meios Complementares de Diagnóstico –Exames e Tratamentos

Nome do Ato Preço para o cliente

Entre 15,00€ e 45,00€

Entre 30,00€ e 45,00€

Entre 22,50€ e 45,00€

Entre 27,50€ e 45,00€

Entre 25,00€ e 45,00€

Entre 30,00€ e 66,30€

Entre 8,00€ e 33,00€

Entre 10,00€ e 55,00€

Entre 10,00€ e 61,50€

Entre 115,00€ e 390,00€

Entre 175,00€ e 415,00€

Entre 25,00€ e 60,00€

Entre 20,00€ e 58,00€

Entre 100,00€ e 164,00€

Entre 150,00€ e 280,00€

Entre 12,00€ e 31,00€

Entre 65,00€ e 75,00€

Entre 10,00€ e 12,50€

Até 5,50€

Até 1,00€

Até 1,00€

Até 1,00€

Até 1,40€

Até 2,80€

Até 1,40€

Até 2,40€

Nome do Ato Preço para o cliente

Análises Clínicas

Consultas de cuidados primários e de especialidade

Consulta Médico Assistente Médis

Médico Online  

Médico ao domicílio 

Consulta de Urgência1

Ecografia Ginecológica

Ecografia Obstétrica

Ecografia Mamária

Ecografia Renal

Ecografia Partes Moles

Mamografia

Eletrocardiograma simples

Audiograma

Timpanograma

Endoscopia Alta com Sedação

Colonoscopia Total com Sedação (Adulto)

Colposcopia

Espirometria

Eco-Doppler Colorido "Triplex Scan"

Ressonância Magnética

Ortopantomografia

TAC

Raio X

Hemograma com plaquetas

Glicose

Creatinina

Ureia

Colesterol total

Triglicerídeos

Urina II (análise sumária da urina)

Velocidade de sedimentação

Parto eutócico3 Entre 1300€ e 3000€

Nome do Ato

Parto

Preço para o cliente

Tabela de Preços Médis Light



Consulta de Medicina Dentária ou Estomatologia

Aplicação de Compósitos para selagem de fissuras (por quadrante)

Aplicação tópica por fluoretos (por sessão)  

Destartarização bimaxilar

Remoção de pigmento dentário com jato de bicarbonato

Ortopantomografia

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

Primeira sessão de Endodontia 

Sessões seguintes de Endodontia

Exodontia de dente decíduo (mono ou multi) 

Exodontia de dente com odontossecção e osteotomia 

Exodontia de dente multirradicular (exclui dentes decíduos) 

Exodontia de dente monorradicular (exclui dentes decíduos) 

Estudo para tratamento de implantologia 

Estudo para ortodontia 

Controle aparelho fixo (por maxilar) 

20,00€ 

15,00€ 

10,00€ 

20,00€ 

10,00€ 

12,00€ 

20,00€ 

24,00€ 

25,00€ 

15,00€ 

35,00€ 

20,00€ 

15,00€ 

30,00€ 

20,00€ 

15,00€ 

53,00€ 

65,00€ 

20,00€ 

Médis Light 
Tabela de Preços Médis Light

Nome do Ato

Atos Médicos contratados na Rede Médis Dental

Preço Rede Médis Dental2

Tabela de Preços Médis Light

Medicina Dentária Preventiva

Dentisteria Operatória

Restauração em cavidade com compromisso de 1 só facedentária

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

Endodontia

Primeira Sessão de Endodontia

Sessões Seguintes de endodontia

Sessão de retratamento

Microcirurgia endodôntica (inclui uso microscópio)

Pulpotomia de dente

15,00 €

10,00 €

16,00 €

20,00 €

24,00 €

25,00 €

15,00 €

6,00 €

22,50 €

27,50 €

215,00 €

32,50 €

35,00 €

20,00 €

50,00 €

130,00 €

37,50 €

Aplicação de compósitos para selagem de fissuras (por quadrante)

Aplicação tópica de fluoretos (por sessão)

Aplicação de agente dessensibilizante (porsessão)

Cirurgia Oral

55,00 €

55,00 €

55,00 €

Exodontia de dente incluso

Exodontia de dente supranumerário incluso  

Reposicionamento dentário pós-traumatismo

Incisão e drenagem de abcessos e/ou hematomasde origem dentária, por via bucal (por quadrante) 16,00 €

37,50 €Exérese de rânulas simples ou outros pequenos tumores dos tecidosmoles

Apicectomia de dente Monorradicular

Apicectomia de dente Multirradicular

Quistos paradentários, com anestesia local ou regional

42,50 €

55,00 €

40,00 €



Médis Light 
Tabela de Preços Médis Light

Atos Médicos contratados na Rede Médis Dental

Tabela de Preços Médis Light

Nome do Ato Preço Rede Médis Dental2

Cirurgia Oral (continuação)

22,50 €

75,00 €

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

32,50 €

37,50 €

130,00 €

210,00 €

Periodontologia

50,00 €

20,00 €

10,00 €

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 (porsessão)

16,00 €

55,00 €

Implantologia Oral

Estudo para tratamento de implantologia

Estudo de reabilitação com implantes

Modelos de estudo

Fase cirurgica colocação 1implante

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 cerâmicoCoroas)

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

65,00 €

30,00 €

27,50 €

645,00 €

1 280,00 €

2 550,00 €

3 800,00 €

645,00 €

1 285,00 €

4 495,00 €

3 425,00 €

4 495,00 €

3 425,00 €

375,00 €

535,00 €

80,00 €

32,50 €

1 6  00,00 €

75,00 €

105,00 €

Prostodontia

Prótese em resina acrílica com umdente

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 €

80,00 €

95,00 €

105,00 €

110,00 €

125,00 €

130,00 €

Prótese em resina acrílica com onze dentes

Prótese em resina acrílica com doze dentes

Prótese em resina acrílica com treze dentes

155,00 €

165,00 €

175,00 €

1 3 3  5,00 €

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

37,50 €

22,00 €

32,00 €

37,50 €

300,00 €

480,00 €

480,00 €

Prótese em resina acrílica com dez dentes 145,00 €
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Atos Médicos contratados na Rede Médis Dental

Tabela de Preços Médis Light

Nome do Ato Preço Rede Médis Dental2

Prostodontia (continuação)

Prótese em resina acrílica com catorze dentes

Prótese em cobalto-cromo ou nylon comum dente

Prótese em cobalto-cromoou nylon com dois dentes

Prótese em cobalto-cromo ou nylon com trêsdentes

Prótese em cobalto-cromo ou nylon comquatro dentes

Prótese em cobalto-cromo ou nylon com cincodentes

Prótese em cobalto-cromo ou nylon comseis dentes

Prótese em cobalto-cromo ou nylon comsete dentes

Prótese em cobalto-cromo ou nylon com oito dentes

Prótese em cobalto-cromo ou nylon com nove dentes

185,00 €

155,00 €

150,00 €

160,00 €

170,00 €

190,00 €

225,00 €

240,00 €

260,00 €

270,00 €

Prótese em cobalto-cromo ou nylon comdez dentes

Prótese em cobalto-cromoou nylon com onze dentes

Prótese em cobalto-cromo ou nylon com doze dentes  

Prótese em cobalto-cromo ou nylon com treze dentes

290,00 €

300,00 €

315,00 €

325,00 €

80,00 €

55,00 €

75,00 €

22,00 €

55,00 €

130,00 €

80,00 €

80,00 €

265,00 €

325,00 €

535,00 €

105,00 €

105,00 €

37,50 €

130,00 €

70,00 €

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

Barra em aço inoxidável

Conserto de prótese com/semimpressão

Soldadura em prótese de cromo-cobalto  

Acrescentar um dente numa prótese

Acrescento de sela sobre prótese esquelética com soldadura  

Rede de cobalto-cromo

16,00 €

75,00 €

16,00 €

55,00 €

16,00 €

55,00 €

Gancho em aço inoxidável

Ortodontia

Estudo para ortodontia

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 com alinhadores invisíveis Completo (bimaxilar)

Estudo para aparelho com alinhadores invisíveis Completo (bimaxilar)  

Colocação do aparelho com alinhadores invisíveis Completo (bimaxilar)

65,00 €

16,00 €

27,50 €

60,00 €

245,00 €

480,00 €

215,00 €

235,00 €

270,00 €

750,00 €

900,00 €

1000,00 €
95,00 €

690,00 €

1 3  75,00 €

1 3  7  5,00 €

Prótese em cobalto-cromo ou nylon com catorze dentes 335,00 €
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Tabela de Preços Médis Light

Nome do Ato Preço para o cliente

Fisioterapia

Corrente contínua (por ato)

Corrente de alta frequência (por ato)

Ultrassom (por ato)

Calor Húmido (por ato)

Cinesiterapia respiratória (por ato)

Massagem manual de uma região (por ato)

Hidromassagem (por ato)

Laserterapia de hélio-neon (por ato)

Crioterapia (por ato)

Técnicas especiais de Cinesiterapia (por ato)

Até 1,80€

Até 2,00€

Até 2,00€

Até 6,70€

Até 9,20€

Até 9,20€

Até 8,00€

Até 8,00€

Até 23,30€

Até 2,50€

Nome do Ato Preço Rede Médis Dental2

Ortodontia (continuação)

Impressões para aparelho com alinhadores invisíveis Intermédio (bimaxilar)  

Estudo para aparelho com alinhadores invisíveis Intermédio (bimaxilar)

Colocação do aparelho com alinhadores invisíveis Intermédio (bimaxilar)

615,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

Estudo para aparelho com alinhadores invisíveis Básico (bimaxilar)  

Colocação do aparelho com alinhadores invisíveis Básico (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

540,00 €

1 070,00 €

1 070,00 €

15,00 €

20,00 €

35,00 €

37,50 €

50,00 €

9,00 €

22,50 €

160,00 €

Impressões para aparelho com alinhadores invisíveis Básico (bimaxilar)

3,20 €

3,20 €

12,00 €

11,00 €

45,00 €

16,00 €

265,00 €

160,00 €

Montagem de modelos emarticulador

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)

100,00 €

50,00 €

55,00 €

75,00 €

105,00 €

43,00 €

Radiografia apical

Interpromixal (Bitewing)

Ortopantomografia

Telerradiografia

Tomografia computorizada (TAC)

Fotografia clínica

Tratamento de Disfunções Temporo-Mandibulares (DTM) e Dor Oro-Facial (DOF)

Imagiologia

Atos Comuns a Várias Áreas

Obtenção e utilização de plasma rico em fatores de crescimento

Utilização laser

Atos Médicos contratados na Rede Médis Dental
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Tabela de Preços Médis Light

Nome do Ato

Entre 20,00€ e 30,00€

20,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

Até 70,00€ 

Serviços de Assistência ao domicílio4

Preço para o cliente

Farmácias –Serviços Convencionados5

Nome do Ato Preço para o cliente

Entre 15% - 25%

Nome do Ato Preço para o cliente

Óticas

Consultas de cuidados primários e de especialidade

Consulta Médico Assistente Médis

Médico Online  

Médico ao domicílio 

Consulta de Urgência1

Óculos graduados e óculos de sol

Tabela de Preços Médis Light

Avaliação do IMC

Teste de Gravidez

Medição Glicémia

Medição Colesterol total

Medição Triglicerídeos

Medição de pressão arterial e frequência cardíaca

Consulta de nutrição (1ª consulta e restantes)

1,00€

7,00€

2,00€

3,00€

3,00€

1,00€

25,00€

1 Consulta de Urgência

Valor máximo para a consulta de urgência, sendo os restantes atos médicos faturados individualmente.

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 Parto

Os valores indicados, são indicativos e podem não incluir a totalidade dos atos.

Nota: Restantes atos a preços convencionados

4 Serviços de Assistência ao domicílio

A cobertura garante a prestação dos serviços listados anteriormente desde que a Pessoa Segura se encontre em situação de doença, comprovada por

relatório médico, de acordo com o previsto nas Condições Gerais, Especiais e Particulares.

Para ativar a cobertura e solicitar os serviços de assistência, a pessoa segura deve contactar a linha Médis e selecionar a opção 1, para falar com um

enfermeiro.

5 Farmácias da Rede Médis

Os serviços referidos são realizados nas farmácias parceiras da Médis. Pode consultar a lista das farmácias aderentes em www.medis.pt/guia-medis.

2ª opinião médica

É um serviço gratuito acionado e acompanhado pela Linha Médis (Gestão de Doença).

Após confirmação das condições da prestação do serviço - documentação médica necessária - a Médis informará a Clínica Universidade de Navarra para dar

continuidade ao processo.

Este serviço não é presencial. Após o envio do resultado para o beneficiário, o especialista responsável pela 2.ª Opinião realiza um contacto telefónico para

resolver qualquer dúvida ou questão sobre a informação enviada.

Acesso à rede de Saúde e Bem-Estar

Descontos que vão desde os 5% aos 30% em mais de 800 parceiros e que incluem serviços como terapias não convencionais, ginásios, massagens, óculos

e muitos mais.

Tabela de Copagamentos em vigor até 31 de dezembro de 2022

Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., sede Praça Príncipe Perfeito 2, 1990-278 Lisboa. Matrícula / Pessoa Coletiva 503

496 944. CRC Lisboa. Capital Social 12.000.000 Euros. Registo ASF 1131, www.asf.com.pt

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

http://www.medis.pt/guia-medis
http://www.asf.com.pt/

