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1
 Procedimento realizado sob anestesia geral 38.04.32.01 

Procedimento realizado sob sedação 38.04.33.01 

 Os códigos e procedimentos a vermelho foram retirados do CNVRAM 1997 

01.  CONSULTAS 

01.00 No Consultório 

01.00.00.03  Consultas no Consultório - Especialista-1ª. Consulta 

01.00.00.04 Consultas no Consultório - Especialista-2ª. Consulta 

01.01 No Domicílio 

01.01.00.04 Consultas no Domicílio - Especialista-1ª. Consulta 

01.01.00.05 Consultas no Domicílio - Especialista-2ª. Consulta 

01.02 

 

No Domicílio, horas noturnas (das 21 H às 8 H) ou fim-de-semana. Entendem-

se as chamadas que tenham sido requeridas e efetuadas nos períodos 

apontados 

01.02.00.03  Especialista-1ª. Consulta 

01.02.00.04 Especialista-2ª. consulta 

01.03 Diversos 

01.03.00.01 Conferência Médica  

01.03.00.02 Exame pericial com relatório 

01.03.00.03 Exame pericial em testamento 

01.03.00.04 Relatório do processo clínico 

  

01.03.00.13 Diligência em tribunal 

01.03.00.14 Parecer médico-legal 

  

38. 

Estruturas dento-alveolares (Discriminar a área anatómica: maxilar, segmento, 

quadrante, sextante ou dente. Especificar se efetuado sob sedação ou anestesia 

geral, adicionando os respetivos códigos)
1
 

38.00 Profilaxia 

38.00.00.01 Selamento de fissuras (por quadrante) 

38.00.01 Aplicação de fármacos 

38.00.01.01 Aplicação tópica de fluoretos 

38.00.01.02 Aplicação tópica de vernizes fluoretados 

38.00.01.03 Aplicação tópica de fosfato de caseína 

38.00.01.04 Aplicação de revelador de placa 

38.00.01.05 Aplicação de agente dessensibilizante 

38.00.02 Promoção de saúde oral 

38.00.02.01 Instrução e motivação de higiene oral no adulto 

38.00.02.02 Instrução e motivação de higiene oral na criança 

38.00.02.03 Aconselhamento (ex: nutricional, antitabágico) 

38.00.02.04 Confeção e adaptação de «goteira» protetora 
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38.00.02.05 Confeção e adaptação de «goteira» para aplicação de fármacos 

  

38.01 Dentisteria operatória  

38.01.00 

Restaurações provisórias ou definitivas (deve especificar-se o material: 

amálgama, resina composta, compómero, cimento de ionómero de vidro 

modificado, óxido de zinco ou óxido de zinco modificado) 

38.01.00.01 Restauração direta de uma face 

38.01.00.02 Restauração direta de duas faces 

38.01.00.03 Restauração direta de três ou mais faces 

38.01.00.04 Restauração indireta de uma face 

38.01.00.05 Restauração indireta de duas faces 

38.01.00.06 Restauração indireta de três ou mais faces 

38.01.01 Proteção pulpar 

38.01.01.01 Proteção pulpar direta com hidróxido de cálcio 

38.01.01.02 Proteção pulpar direta com MTA 

38.01.02 Meios de retenção adicionais 

38.01.02.01 Espigão metálico 

38.01.02.02 Espigão em fibra 

38.01.02.03 Espigão individualizado em resina composta reforçada por fibra 

38.01.02.04 Pino dentinário 

38.01.03.01 Reforço com incrustação cerâmica 

38.01.04.01 Colagem de fragmento dentário 

38.01.05 Manutenção de restaurações  

38.01.05.01 Polimento de restauração sem selagem marginal 

38.01.05.02 Polimento de restauração com selagem marginal 

38.01.06.01 Microabrasão 

38.01.07.01 Coronoplastia 

38.01.08 Branqueamentos 

38.01.08.01 Branqueamento interno no consultório 

38.01.08.02 Branqueamento interno em ambulatório 

38.01.08.03 Branqueamento externo intensivo em consultório 

38.01.08.04 Branqueamento externo em ambulatório 

38.01.08.05 Branqueamento externo assistido no consultório 

38.01.09 Ferulizações 

38.01.09.01 Ferulização com resina composta sem meios de reforço 

38.01.09.02 Ferulização com resina composta e meios de reforço 

38.01.10 Redimensionamento vertical de mordida 

38.01.10.01 Procedimento para aumento da dimensão vertical  

38.01.10.02 Procedimento para remoção do aumento da dimensão vertical 

38.01.11.01 Confeção de matriz individualizada 

38.01.12.01 Coroa preformada para dente decíduo 

38.01.13.01 Coroa preformada para dente permanente 

38.01.14.01 Recurso a «dique» de borracha 
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38.02 Endodoncia 

38.02.00 Tratamento endodôncico – sessão única 

38.02.00.01 Dente com um canal  

38.02.00.02 Dente com dois canais  

38.02.00.03 Dente com três ou mais canais  

38.02.01 Tratamento  endodôncico – sessões múltiplas 

38.02.01.01 Dente com um canal  

38.02.01.02 Dente com dois canais  

38.02.01.03 Dente com três ou mais canais  

38.02.02 Retratamento endodôncico  – sessão única 

38.02.02.01 Dente com um canal  

38.02.02.02 Dente com dois canais  

38.02.02.03 Dente com três ou mais canais  

38.02.03 Retratamento endodôncico – sessões múltiplas 

38.02.03.01 Dente com um canal  

38.02.03.02 Dente com dois canais  

38.02.03.03 Dente com três ou mais canais  

38.02.04 Obstrução canalar 

38.02.04.01 Abordagem de instrumento fraturado no canal radicular 

38.02.04.02 Remoção de instrumento fraturado no canal radicular 

38.02.04.03 Eliminação de obstáculo no canal radicular 

38.02.04.04 Eliminação de degrau no canal radicular 

38.02.04.05 Eliminação de calcificação no canal radicular 

38.02.04.06 Remoção de espigão no canal radicular 

38.02.05 Microcirurgia endodôncica 

38.02.05.01 Microcirurgia endodôncica de dente monorradicular 

38.02.05.02 Microcirurgia endodôncica de dente multirradicular 

38.02.05.03 Microcirurgia exploratória de diagnóstico 

38.02.06 Apexificação 

38.02.06.01 Apexificação de dente monorradicular 

38.02.06.02 Apexificação de dente multirradicular 

38.02.06.03 Sessão de tratamento para apexificação 

38.02.07 Apexogénese 

38.02.07.01 Apexogénese de dente monorradicular 

38.02.07.02 Apexogénese de dente multirradicular 

38.02.07.03 Sessão de tratamento para indução de apexogénese 

38.02.08 Tratamento de perfuração radicular e furca 

38.02.08.01 Correção não cirúrgica de perfuração radicular 

38.02.08.02 Correção  cirúrgica de perfuração radicular 

38.02.08.03 Correção  não cirúrgica de perfuração da furca 

38.02.08.04 Correção  cirúrgica de perfuração da furca 
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38.02.09 Tratamento de reabsorção radicular 

38.02.09.01 Tratamento de reabsorção radicular externa 

38.02.09.02 Tratamento de reabsorção radicular interna 

38.02.10 Pulpotomias 

38.02.10.01 Pulpotomia de dente monorradicular 

38.02.10.02 Pulpotomia de dente multirradicular 

38.02.11 Pulpectomia coronária de urgência 

38.02.11.01 Pulpectomia coronária, de urgência, de dente monorradicular 

38.02.11.02 Pulpectomia coronária, de urgência, de dente multirradicular 

38.02.12 Reimplante intencional 

38.02.12.01 Reimplante intencional de dente monorradicular 

38.02.12.02 Reimplante intencional de dente multirradicular 

38.02.13.01 Aplicação intracanalar de fármaco  

38.02.14.01 Preparação do espaço canalar para espigão 

38.02.15.01 Selamento intracoronário 

  

38.03 Periodontologia 

38.03.00 Consultas 

38.03.00.01 Consulta de diagnóstico periodontal 

38.03.00.02 Consulta de reavaliação e de apoio periodontal 

38.03.01 Destartarização/polimento 

38.03.01.01 Destartarização (por maxilar) 

38.03.01.02 Polimento dentário 

38.03.01.03 Remoção de pigmentos com jacto de bicarbonato 

38.03.02 Curetagem subgengival/alisamento radicular 

38.03.02.01 Curetagem subgengival /alisamento radicular (por quadrante) 

38.03.02.02 Curetagem subgengival /alisamento radicular (por sextante) 

38.03.02.03 Curetagem subgengival /alisamento radicular (por dente) 

38.03.03 Gengivectomia/gengivoplastia 

38.03.03.01 Gengivectomia /gengivoplastia (por quadrante) 

38.03.03.02 Gengivectomia /gengivoplastia (por sextante) 

38.03.03.03 Gengivectomia /gengivoplastia (por dente) 

38.03.04 Procedimento para cirurgia periodontal de retalho 

38.03.04.01 Procedimento para cirurgia de retalho (por quadrante) 

38.03.04.02 Procedimento para cirurgia de retalho (por sextante) 

38.03.04.03 Procedimento para cirurgia de retalho (por dente) 

38.03.05 

Procedimento para cirurgia de regeneração tecidular guiada com utilização 

de membrana 

38.03.05.01 

Procedimento para cirurgia de regeneração tecidular guiada com utilização de 

membrana (por quadrante) 

38.03.05.02 

Procedimento para cirurgia de regeneração tecidular guiada com utilização de 

membrana (por sextante) 

38.03.05.03 Procedimento para cirurgia de regeneração tecidular guiada com utilização de 
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membrana (por dente) 

38.03.06 Enxertos 

38.03.06.01 Enxerto gengival ou de tecido conjuntivo para recobrimento radicular 

38.03.06.02 

Enxerto gengival ou de tecido conjuntivo para aumento da gengiva aderente e do 

rebordo alveolar 

38.03.06.03 Enxerto ósseo para aumento do rebordo alveolar 

38.03.07.01 Utilização de materiais de substituição óssea 

38.03.08.01 Utilização de derivados da proteína do esmalte 

38.03.09.01 Remoção de membrana 

38.03.10.01 Aplicação tópica de fármaco 

  

38.04 Cirurgia Oral 

38.04.00 Extração de dentes decíduos 

38.04.00.01 Extração de dente decíduo monorradicular  

38.04.00.02 Extração de dente decíduo multirradicular  

38.04.00.03 

Extração complexa  (odontossecção e/ou ostectomia) de dente decíduo 

monorradicular 

38.04.00.04 

Extração complexa (odontossecção e/ou ostectomia) de dente decíduo 

multirradicular 

38.04.01 Extração de dentes permanentes 

38.04.01.01 Extração de dente permanente monorradicular  

38.04.01.02 Extração de dente permanente multirradicular  

38.04.01.03 

Extração complexa (odontossecção e/ou ostectomia) de dente permanente 

monorradicular 

38.04.01.04 

Extração complexa (odontossecção e/ou ostectomia) de dente permanente 

multirradicular 

38.04.02 Extração de dente supranumerário 

38.04.02.01 Extração de dente monorradicular supranumerário 

38.04.02.02 Extração de dente multirradicular supranumerário 

38.04.02.03 

Extração complexa (odontossecção e/ou ostectomia) de dente supranumerário 

monorradicular 

38.04.02.04 

Extração complexa (odontossecção e/ou ostectomia) de dente supranumerário 

multirradicular 

38.04.03 Extração de dente incluso 

38.04.03.01 Extração de dente monorradicular incluso 

38.04.03.02 Extração de dente multirradicular incluso 

38.04.03.03 Germectomia 

38.04.04.01 Extração de raiz retida 

38.04.05.01 Hemissecção /amputação radicular 

38.04.06.01 Extrações múltiplas sob anestesia geral 

38.04.07.01 Curetagem de «foco sético» 

38.04.08 Alveoloplastia/osteoplastia 

38.04.08.01 Alveoloplastia/osteplastia sem utilização de biomateriais 

38.04.08.02 Alveoloplastia/osteplastia com utilização de biomateriais 
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38.04.09 Correção de defeitos ósseos 

38.04.09.01 Correção de defeitos ósseos sem biomateriais 

38.04.09.02 Correção de defeitos ósseos com biomateriais 

38.04.09.03 Correção de defeitos ósseos membranas (reabsorvíveis ou não reabsorvíveis) 

38.04.10.01 Encerramento de comunicação oro-antral 

38.04.11 Autotransplante 

38.04.11.01 Autotransplante de dente monorradicular 

38.04.11.02 Autotransplante de dente multirradicular 

38.04.12.01 Fenestração óssea para favorecimento da erupção 

38.04.13.01 Exposição de dente incluso para tração ortodôncica 

38.04.14 Drenagens 

38.04.14.01 Drenagem de abcesso/hematoma por via oral 

38.04.14.02 Drenagem de abcesso/hematoma por via cutânea 

38.04.14.03 Drenagem de abcesso por via transdentária 

38.04.15.01 Marsupialização de quisto /descompressão pré-cirúrgica 

38.04.16.01 Quistectomia 

38.04.17 Exéreses 

38.04.17.01 Exérese de pequenos tumores dos tecidos moles da cavidade oral 

38.04.17.02 Exérese de pequenos tumores dos tecidos duros 

38.04.18 Biópsias 

38.04.18.01 Biópsia de tecidos moles  

38.04.18.02 Biópsia dos tecidos duros 

38.04.18.03 Biópsia aspirativa /citopunção 

38.04.18.04 Biópsia de glândulas salivares acessórias 

38.04.19 Frenectomia/frenotomia 

38.04.19.01 Frenectomia/frenotomia lingual 

38.04.19.02 Frenectomia/frenotomia labial superior 

38.04.19.03 Frenectomia/frenotomia labial inferior 

38.04.19.04 Frenectomia/frenotomia (outros freios) 

38.04.20.01 Ulectomia/ulotomia 

38.04.21 Excisão de bridas gengivais  

38.04.21.01 Excisão de bridas gengivais (por quadrante) 

38.04.21.02 Excisão de bridas gengivais (por sextante) 

38.04.22 Aprofundamento do vestíbulo 

38.04.22.01 Aprofundamento do vestíbulo (por quadrante) 

38.04.22.02 Aprofundamento do vestíbulo (por sextante) 

38.04.23 Traumatologia alveolodentária (TAD) 

38.04.23.01 Reposicionamento dentário pós TAD 

38.04.23.02 Reimplante dentário pós TAD 

38.04.24 Cirurgia periapical 

38.04.24.01 Apicectomia de dentes monorradiculares 

38.04.24.02 Apicectomia de dentes multirradiculares 

38.04.25.01 Colheita intraoral de enxerto ósseo 
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38.04.26.01 Desepitelização da mucosa oral 

38.04.27.01 Distração óssea alveolar 

38.04.28 Glândulas salivares 

38.04.28.01 Sialometria 

38.04.28.02 Litotrícia  

38.04.29 Sutura 

38.04.29.01 Sutura de ferida operatória 

38.04.29.02 Sutura de ferida não operatória 

38.04.29.03 Remoção de sutura 

38.04.30.01 Procedimento realizado sob anestesia geral 

38.04.31.01 Procedimento realizado sob sedação 

 Outros procedimentos cirúrgicos (consultar CNVRAM 1997) 

secção 15 – Serviços especiais de Dermatologia 

Secção 30.02 - Cirurgia estética 

Secção  33.00.01. Fracturas e luxações da face 

Secção 39 -  Aparelho digestivo 

 

 

 

 

  

38.05  Exames Complementares (ver secção 60-  Radiodiagnóstico) 

38.05.00 Radiografias intraorais 

38.05.00.01  Radiografia apical  

38.05.00.02  Radiografia interpromixal (Bitewing)  

38.05.00.03  Radiografia oclusal  

38.05.01 Radiografias extraorais  

38.05.01.01  Ortopantomografia  

38.05.01.02 Telerradiografia lateral 

38.05.01.03 Telerradiografia frontal 

38.05.01.04 ATM- boca aberta e boca fechada unilateral 

38.05.01.05 ATM- boca aberta e boca fechada bilateral 

38.05.01.06 Radiografia da mão e punho 

38.05.02.01 Artroscopia da ATM 

38.05.03.01 Endoscopia das glândulas salivares 

38.05.04.01 Registo fotográfico (face ou intraoral) 

  

60.04.00.23  Sialografia (consultar CNVRAM 1997 secção 60 Radiodiagnóstico) 

  

38.06  Ortodoncia 

38.06.00.01 Modelos de estudo ortodôncico 

38.06.01.01 Análise de modelos de estudo 

38.06.02.01 Análise de modelos de estudo com montagem em articulador 

38.06.03.01 Estudo fotográfico para tratamento ortodôntico (face, arcadas e modelos) 

38.06.04.01 Determinação da idade óssea 

38.06.06 Cefalometria 
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38.06.06.01 Análise cefalométrica de perfil 

38.06.06.02 Análise cefalométrica frontal 

38.06.06.03 Análise cefalométrica basal 

38.06.07 Mantenedores 

38.06.07.01 Mantenedores de espaço removível 

38.06.07.02 Mantenedores de espaço fixo 

38.06.08 Aparelhos 

38.06.08.01 Aparelho funcional 

38.06.08.02 Aparelho removível biomecânico maxilar 

38.06.08.03 Aparelho removível biomecânico mandibular  

38.06.08.04 Aparelho fixo completo maxilar 

38.06.08.05 Aparelho fixo completo mandibular 

38.06.08.06 Aparelho fixo parcial 

38.06.08.07 Aparelho de expansão fixo 

38.06.08.08 Acréscimo de aparelho fixo parcial para completo 

38.06.08.09 Aparelho ortopédico extraoral 

38.06.08.10 Aparelho de contenção removível  

38.06.08.11 Aparelho de contenção fixo 

38.06.08.12 Conserto de aparelho removível 

38.06.08.13 Substituição de bracket 

38.06.08.14 Descimentação de aparelho 

38.06.09 Controlos 

38.06.09.01 Controlo de aparelho removível funcional 

38.06.09.02 Controlo de aparelho removível biomecânico  

38.06.09.03 Controlo de aparelho fixo 

38.06.09.04 Controlo aparelho ortopédico extraoral 

38.06.09.05 Controlo aparelho de contenção 

38.06.10.01 Goteira cirúrgica 

38.06.11.01 Implante ortodôncico 

38.06.12 Estudos para simulações 

38.06.12.01 Simulações cirúrgicas em modelos de estudo («cirurgia de modelos») 

38.06.12.02 Simulação cirúrgica cefalométrica 

  

38.07 Prótese fixa e removível 

38.07.00 Impressões e registos 

38.07.00.01 Impressão maxilar (moldeira standard) 

38.07.00.02 Impressão mandibular (moldeira standard) 

38.07.00.03 Impressão maxilar (moldeira individual)  

38.07.00.04 Impressão mandibular (moldeira individual) 

38.07.00.05 Impressão para conserto de prótese 

38.07.00.06 Impressão para modelos de estudo 

38.07.00.07 Registo da relação intermaxilar  

38.07.00.08 Registo da relação intermaxilar aparafusado 
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38.07.00.09 Construção de moldeira individual 

38.07.01 Prótese removível em resina acrílica 

38.07.01.01 1 dente 

38.07.01.02 2 dentes 

38.07.01.03 3 dentes 

38.07.01.04 4 dentes 

38.07.01.05 5 dentes 

38.07.01.06 6 dentes 

38.07.01.07 7 dentes 

38.07.01.08 8 dentes 

38.07.01.09 9 dentes 

38.07.01.10 10 dentes 

38.07.01.11 11 dentes 

38.07.01.12 12 dentes 

38.07.01.13 13 dentes 

38.07.01.14 14 dentes 

38.07.01.15 28 dentes 

38.07.02 Prótese removível em cromo-cobalto- 

38.07.02.01 1 dente 

38.07.02.02 2 dentes 

38.07.02.03 3 dentes 

38.07.02.04 4 dentes 

38.07.02.05 5 dentes 

38.07.02.06 6 dentes 

38.07.02.07 7 dentes 

38.07.02.08 8 dentes 

38.07.02.09 9 dentes 

38.07.02.10 10 dentes 

38.07.02.11 11 dentes 

38.07.02.12 12 dentes 

38.07.02.13 13 dentes 

38.07.02.14 14 dentes 

38.07.02.15 28 dentes 

38.07.03 Prótese em nylon 

38.07.03.01 1 dente 

38.07.03.02 2 dentes 

38.07.03.03 3 dentes 

38.07.03.04 4 dentes 

38.07.03.05 5 dentes 

38.07.03.06 6 dentes 

38.07.03.07 7 dentes 

38.07.03.08 8 dentes 

38.07.03.09 9 dentes 
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38.07.03.10 10 dentes 

38.07.03.11 11 dentes 

38.07.03.12 12 dentes 

38.07.03.13 13 dentes 

38.07.03.14 14 dentes 

38.07.04 Prótese em titânio 

38.07.04.01 1 dentes 

38.07.04.02 2 dentes 

38.07.04.03 3 dentes 

38.07.04.04 4 dentes 

38.07.04.05 5 dentes 

38.07.04.06 6 dentes 

38.07.04.07 7 dentes 

38.07.04.08 8 dentes 

38.07.04.09 9 dentes 

38.07.04.10 10 dentes 

38.07.04.11 11 dentes 

38.07.04.12 12 dentes 

38.07.04.13 13 dentes 

38.07.04.14 14 dentes 

38.07.05.01 Preparação dentária para prótese removível 

38.07.06 Provas para prótese removível 

38.07.06.01 Provas de ceras 

38.07.06.02 Prova de esqueleto metálico 

38.07.06.03 Prova de dentes 

38.07.07 Elementos protéticos 

38.07.07.01 Gancho pré-fabricado 

38.07.07.02 Gancho em aço inoxidável 

38.07.07.03 Barra palatina/lingual 

38.07.07.04 Gancho estético 

38.07.08 Diversos em prótese removível sobre implantes 

38.07.08.01 Calha para barra de Dolder 

38.07.08.02 Barra de Dolder 

38.07.09 Consertos de prótese removível 

38.07.09.01 Conserto de prótese sem impressão 

38.07.09.02 Conserto de prótese com impressão 

38.07.09.03 Soldadura em prótese esquelética 

38.07.10 Acrescentos 

38.07.10.01 Acrescento de dente em prótese de resina acrílica sem impressão 

38.07.10.02 Acrescento de dente em prótese  de  resina acrílica com impressão 

38.07.10.03 Acrescento de gancho em prótese de resina acrílica  

38.07.10.04 Acrescento de barra inox sem impressão 

38.07.10.05 Acrescento de barra inox com impressão 
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38.07.10.06 Acrescento de sela em prótese esquelética com soldadura e dente 

38.07.10.07 Acrescento de rede em cromo-cobalto 

38.07.10.08 Acrescento de barra lingual ou palatina em cromo-cobalto 

38.07.10.09 Gancho fundido 

38.07.10.10 Face oclusal fundida 

38.07.11 Rebasamentos  

38.07.11.01 Rebasamento direto material duro 

38.07.11.02 Rebasamento direto material mole 

38.07.11.03 Rebasamento indireto material duro 

38.07.11.04 Rebasamento indireto  material mole 

38.07.12 Preparação dentária para prótese fixa 

38.07.12.01 Preparação dentária para coroa de prótese fixa          

38.07.12.02 Preparação dentária para coroa pilar de prótese fixa 

38.07.12.03 Preparação dentária para incrustação          

38.07.12.04 Preparação dentária para espigão /falso coto          

38.07.12.05 Preparação dentária para faceta 

38.07.12.06 Preparação dentária para retentor de prótese adesiva  

38.07.12.07 Espigão e falso coto (método direto) 

38.07.12.08 Espigão e falso coto fundido  

38.07.12.09 Espigão e falso coto fundido e ceramizado  

38.07.12.10 Espigão com sistema de retenção  

38.07.13. Prótese fixa provisória  

38.07.13.01 Coroa provisória acrílica (método direto)  

38.07.13.02 Coroa provisória acrílica (método indireto)  

38.07.13.03 Coroa provisória em compósito (método direto)  

38.07.13.04 Faceta provisória (método direto) 

38.07.13.05 Incrustação provisória 

38.07.14 Prótese fixa definitiva 

38.07.14.01 Coroa acrílica 

38.07.14.02 Coroa em cerómero 

38.07.14.03 Coroa metálica 

38.07.14.04 Coroa metálica preformada 

38.07.14.05 Coroa metal acrílica 

38.07.14.06 Coroa metalocerâmica 

38.07.14.07 Coroa metalocerâmica com ombro em cerâmica 

38.07.14.08 Coroa cerâmica 

38.07.14.09 Faceta cerâmica 

38.07.14.10 Coroa/faceta noutro material definitivo 

38.07.15 Incrustações em metal 

38.07.15.01 Incrustações em metal de 1 face 

38.07.15.02 Incrustações em metal de 2 faces 

38.07.15.03 Incrustações em metal de 3 faces 

38.07.15.04 Incrustações em metal de 4 faces 
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38.07.15.05 Incrustações em metal de 5 faces 

38.07.16 Incrustações em cerâmica 

38.07.16.01 Incrustações em cerâmica de 1 face 

38.07.16.02 Incrustações em cerâmica de 2 faces 

38.07.16.03 Incrustações em cerâmica de 3 faces 

38.07.16.04 Incrustações em cerâmica de 4 faces 

38.07.16.05 Incrustações em cerâmica de 5 faces 

38.07.17 Pontes – dentes pilares 

38.07.17.01 Coroa Pilar provisória acrílica (método direto) 

38.07.17.02 Coroa Pilar provisória acrílica (método indireto) 

38.07.17.03 Coroa Pilar provisória aparafusada sobre implante 

38.07.17.04 Coroa Pilar provisória cimentada sobre implante 

38.07.17.05 Coroa pilar definitiva em resina acrílica 

38.07.17.06 Coroa pilar definitiva em cerómero 

38.07.17.07 Coroa pilar definitiva metálica 

38.07.17.08 Coroa pilar definitiva metaloacrílica 

38.07.17.09 Coroa pilar definitiva metalocerâmica 

38.07.17.10 Coroa pilar definitiva em cerâmica 

38.07.17.11 Coroa pilar definitiva aparafusada sobre implante 

38.07.17.12 Coroa pilar definitiva cimentada sobre implante 

38.07.17.13 Coroa pilar definitiva – outro material 

38.07.18 Incrustações - pilar 

38.07.18.01 Incrustação pilar provisória 

38.07.18.02 Incrustação pilar em metal de 1 face 

38.07.18.03 Incrustação pilar em metal de 2 faces 

38.07.18.04 Incrustação pilar em metal de 3 faces 

38.07.18.05 Incrustação pilar em metal de 4 faces 

38.07.18.06 Incrustação pilar em metal de 5 faces 

38.07.18.07 Retentor metálico para prótese adesiva 

38.07.18.08 Incrustação pilar em cerâmica de 1 face 

38.07.18.09 Incrustação pilar em cerâmica de 2 faces 

38.07.18.10 Incrustação pilar em cerâmica de 3 faces 

38.07.18.11 Incrustação pilar em cerâmica de 4 faces 

38.07.18.12 Incrustação pilar em cerâmica de 5 faces 

38.07.18.13 Retentor cerâmico para ponte adesiva 

38.07.19 Pontes – coroa pôntico 

38.07.19.01 Pôntico provisória em resina acrílica (método direto) 

38.07.19.02 Pôntico provisória em resina acrílica (método indireto) 

38.07.19.03 Pôntico definitivo em resina acrílica  

38.07.19.04 Pôntico definitivo em cerómero 

38.07.19.05 Pôntico definitivo metálica 

38.07.19.06 Pôntico definitivo em metal acrílica 

38.07.19.07 Pôntico definitivo em metalocerâmica 
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38.07.19.08 Pôntico definitivo em cerâmica 

38.07.19.09 Pôntico definitivo – outro material 

38.07.20 Conexões-attachments 

38.07.20.01 Conector em bola 

38.07.20.02 Conector em bola sobre implante 

38.07.20.03 Conector intracoronário 

38.07.20.04 Conector extracoronário 

38.07.20.05 Conector de pilar transepitelial 

38.07.21 Cimentação em prótese fixa 

38.07.21.01 Coroa cimentada sobre implante 

38.07.21.02 Coroa aparafusada sobre implante 

38.07.21.03 Ponte cimentada sobre dentes 

38.07.21.04 Ponte cimentada sobre implantes 

38.07.21.05 Ponte cimentada /aparafusada sobre implantes 

38.07.21.06 Cimentação de prótese fixa antiga sobre dente(s) 

38.07.21.07 Cimentação de prótese fixa antiga sobre implante(s) 

38.07.21.08 Cimentação de prótese fixa antiga aparafusada sobre implantes 

38.07.22 Diversos em prótese fixa 

38.07.22.01 Enceramento de diagnóstico, por elemento 

38.07.22.02 Mock-up direto em resina, por elemento 

38.07.22.03 Mock-up indireto em resina, por elemento 

38.07.22.04 Reparação de prótese fixa 

38.07.22.05 Remoção de coroa unitária 

38.07.22.06 Remoção  de ponte 

38.07.22.07 Reforço metálico fundido em ponte provisória (cada elemento) 

38.07.22.08 Prova de metal 

38.07.22.09 Prova de cerâmica 

38.07.23 Diversos em prótese fixa sobre implantes 

38.07.23.01 Pilar transepitelial fundido 

38.07.23.02 Pilar transepitelial metalocerâmico 

38.07.23.03 Pilar transepitelial metálico pré-fabricado 

38.07.23.04 Pilar transepitelial cerâmico 

38.07.23.05 Pilar transepitelial metálico fundido de base mecanizada 

38.07.24 Impressões em prótese maxilofacial 

38.07.24.01 Impressão em alginato de loca cirúrgica de maxilectomia 

38.07.24.02 Impressão em elastómero de loca cirúrgica de maxilectomia 

38.07.24.03 Impressão da face para confeção de próteses (orelha, nariz, etc) 

38.07.24.04 Máscara facial e modelo da face 

38.07.25 Prótese obturadora maxilar em resina acrílica 

38.07.25.01 1 dente 

38.07.25.02 2 dentes 

38.07.25.03 3 dentes 

38.07.25.04 4 dentes 
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38.07.25.05 5 dentes 

38.07.25.06 6 dentes 

38.07.25.07 7 dentes 

38.07.25.08 8 dentes 

38.07.25.09 9 dentes 

38.07.25.10 10 dentes 

38.07.25.11 11 dentes 

38.07.25.12 12 dentes 

38.07.25.13 13 dentes 

38.07.25.14 14 dentes 

38.07.26 Prótese obturadora maxilar em cromo-cobalto 

38.07.26.01 1 dente 

38.07.26.02 2 dentes 

38.07.26.03 3 dentes 

38.07.26.04 4 dentes 

38.07.26.05 5 dentes 

38.07.26.06 6 dentes 

38.07.26.07 7 dentes 

38.07.26.08 8 dentes 

38.07.26.09 9 dentes 

38.07.26.10 10 dentes 

38.07.26.11 11 dentes 

38.07.26.12 12 dentes 

38.07.26.13 13 dentes 

38.07.26.14 14 dentes 

38.07.27 Prótese obturadora maxilar em titânio 

38.07.27.01 1 dente 

38.07.27.02 2 dentes 

38.07.27.03 3 dentes 

38.07.27.04 4 dentes 

38.07.27.05 5 dentes 

38.07.27.06 6 dentes 

38.07.27.07 7 dentes 

38.07.27.08 8 dentes 

38.07.27.09 9 dentes 

38.07.27.10 10 dentes 

38.07.27.11 11 dentes 

38.07.27.12 12 dentes 

38.07.27.13 13 dentes 

38.07.27.14 14 dentes 

38.07.28.01 Prótese de mandíbula 

38.07.29.01 Prótese de nariz 

38.07.30.01 Prótese de orelha 
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38.07.31 Prótese da hemiface  

38.07.31.01 Prótese da hemiface sem globo ocular 

38.07.31.02 Prótese da hemiface com globo ocular 

  

38.08 Implantologia  

38.08.00 Diagnóstico e Plano de Tratamento 

38.08.00.01 Estudo de reabilitação com implantes 

38.08.00.02 Estudo de reabilitação com implantes com programa informático 

38.08.01 Guia cirúrgica e/ou radiológica 

38.08.01.01 Guia cirúrgica e/ou radiológica (por arcada) 

38.08.01.02 Guia cirúrgica obtida através de estudo imagiológico 

38.08.02 Cirurgia de implantes 

38.08.02.01 Intervenção para colocação de um implante 

38.08.02.02 Intervenção  para colocação de mais do que um implante (por implante) 

38.08.02.03 Intervenção  para colocação de um pilar transepitelial 

38.08.02.04 Intervenção  para colocação de mais de um pilar transepitelial (por pilar) 

38.08.02.05 Intervenção  para colocação de implante provisório 

38.08.02.06 Intervenção  para colocação de mais do que um implante provisório (por implante) 

38.08.02.07 Intervenção  para colocação de um implante zigomático (por implante) 

38.08.02.08 Intervenção  para colocação de um implante imediato  

38.08.02.09 Intervenção  para colocação de um implante imediato com provisória fixa imediata 

38.08.02.10 Intervenção  para colocação de um implante com provisória fixa imediata 

38.08.02.11 

Intervenção  para colocação de mais do que um implante com provisória fixa 

imediata (por implante) 

38.08.02.12 

Intervenção  para colocação de mais do que um implante com provisória fixa 

imediata (por elemento) 

38.08.02.13 

Intervenção  para colocação de implantes com provisória fixa imediata de arcada 

total 

38.08.02.14 Remoção de implante 

38.08.03 Regeneração óssea 

38.08.03.01 Regeneração óssea anterior à colocação de implante 

38.08.03.02 Regeneração óssea simultânea com colocação de implante 

38.08.03.03 Regeneração óssea simultânea com remoção de implante 

38.08.04 Cirurgia para elevação do pavimento do seio maxilar 

38.08.04.01 Cirurgia para elevação do pavimento do seio maxilar com utilização de aloenxerto 

38.08.04.02 

Cirurgia para elevação do pavimento do seio maxilar com utilização de 

autoenxerto 

38.08.05.01 Cirurgia para elevação do pavimento das fossas nasais 

38.08.06.01 Transposição do nervo alveolar inferior 

38.08.07 Implante extraoral 

38.08.07.01 Cirurgia para colocação de um implante extraoral 

38.08.07.02 Cirurgia para colocação de mais que um implante extraoral (por implante) 

38.08.08 Tratamento das lesões peri-implantares 

38.08.08.01 Curetagem, alisamento e desinfeção da superfície do implante -técnica fechada 
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(por implante) 

38.08.08.02 

Curetagem, alisamento e desinfeção da superfície do implante -técnica aberta (por 

implante) 

38.08.08.03 

Curetagem, alisamento e desinfeção da superfície do implante -técnica aberta com 

recurso a materiais de regeneração óssea (por implante) 

38.08.09.01 Recurso a membrana não reabsorvível/reabsorvível 

38.08.10.01 Obtenção e utilização de plasma rico em fatores de crescimento 

  

38.09 

Oclusão, tratamentos de disfunção temporomandibular (DTM) e dor 

orofacial (DOF)   

38.09.00.01 Consulta de DTM e/ou DOF 

38.09.01.01 Consulta de controlo em DTM e/ou DOF 

38.09.02.01 Plano de tratamento em DTM e/ou DOF 

38.09.03.01 Relatório pericial em DTM e/ou DOF 

38.09.04.01 Infiltração anestésica diagnóstica em DTM e/ou DOF  

38.09.05.01 Infiltração anestésica intra-articular para reposicionamento do disco 

38.09.06.01 Infiltração terapêutica intra-articular  

38.09.07.01 Laserterapia da ATM e dos músculos mastigadores - sessão 

38.09.08.01 Termoterapia - sessão 

38.09.09 Acerto oclusal (por sessão) 

38.09.09.01 Acerto oclusal por subtração/desgastes seletivos 

38.09.09.02 Acerto oclusal por adição 

38.09.10 Montagem de modelos em articulador  

38.09.10.01 Montagem de modelos em articulador semi-ajustável 

38.09.10.02 Montagem de modelos em articulador totalmente ajustável 

38.09.10.03 Montagem de arco facial 

38.09.10.04 Montagem de MPI 

38.09.10.05 Análise oclusal de modelos montados em articulador 

38.09.10.06 Enceramento oclusal de diagnóstico 

38.09.11 Eletromiografia 

38.09.11.01 Eletromiografia de superfície  

38.09.11.02 Inativação de «pontos gatilho» miofasciais 

38.09.11.03 Estimulação Elétrica Neural Transcutânea (T.E.N.S.) - sessão 

38.09.11.04 Electrossonografia da ATM e dos músculos mastigadores 

38.09.11.05 Miorelaxamento por bio feedback 

38.09.12 Axiografia/cinesiografia 

38.09.12.01 Axiografia mecânica 

38.09.12.02 Axiografia eletrónica ou digital 

38.09.12.03 Cinesiografia para estudo da cinemática mandibular 

38.09.13 Aparelhos de interposição maxilar ou mandibular 

38.09.13.01 Confeção e adaptação de dispositivo para miorelaxamento 

38.09.13.02 Confeção e adaptação de dispositivo para reposicionamento  

38.09.13.03 Confeção e adaptação de dispositivo para evicção de atrição 
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38.09.13.04 Confeção e adaptação de dispositivo para intervenção em situação urgente 

38.09.13.05 Controlo clínico de dispositivo de interposição maxilar ou mandibular 

  

38.10 Medicina Oral do Sono  

38.10.00.01 Consulta de Medicina Oral do Sono 

38.10.01.01 Consulta de controlo em Medicina Oral do Sono 

38.10.02.01 Plano de tratamento em Medicina Oral do Sono 

38.10.03.01 Relatório pericial em Medicina Oral do Sono 

38.10.04.01 

Dispositivo de Avanço Mandibular (DAM) personalizado para controlo da apneia 

obstrutiva do sono 

38.10.05.01 Controlo de DAM (Titulação) 

38.10.06.01 Dispositivo Protrusor Lingual (DPL) 

38.10.07.01 Controlo de DPL 

38.10.08.01 Registo Poligráfico do sono com avaliação terapêutica (DAM) 


