
 

 

 

Valores dos Procedimentos Realizados na Clínica 

Ruth Andrade Odontologia para Convênios 

 

CATEGORIA DE SERVIÇOS: 

1-Diagnóstico 

2- Prevenção 

3- Odontopediatria 

4- Dentística 

5- Endodontia 

6- Periodontia 

7- Cirurgia 

8- Ortodontia 

9- Implantodontia 

10- Prótese 

 

 

1- DIAGNÓSTICO: 
 

Consulta Odontológica...........................................................................sem custo 

Consulta Odontológica Inicial.................................................................sem custo 

Radiografia Periapical...................................................................................15,00 

 

2- PREVENÇÃO: 

Profilaxia + Raspagem supra gengival (quatro hemiarcadas – 1 sessão) ...100,00 

Orientação de Higiene Bucal.........................................................................50,00 

Aplicação tópica de flúor (sem profilaxia) .....................................................30,00 



 

 

Controle de Placa Bacteriana......................................................................50,00 

 
 

3- ODONTOPEDIATRIA: 

Aplicação tópica de verniz de flúor (4 hemircadas) .....................................60,00 

Aplicação de selante técnica invasiva..........................................................80,00 

Restauração de Ionômero de Vidro (1 face) ...............................................80,00 

Pulpotomia em dente decíduo uni radicular...............................................150,00 

Pulpotomia em molar decíduo ...................................................................250,00 

Tratamento endodôntico em dentes decíduos unirradiculares ..................300,00 

Tratamento endodôntico em molare decíduo ............................................450,00  

Exodontia de dentes decíduos...................................................................100,00 

Restauração Temporária em Dente Decíduo...............................................60,00 

Restauração em resina fotopolimerizável em decíduo...............................100,00 

Ulotomia......................................................................................................100,00 

Ulectomia....................................................................................................100,00 

Mantenedor de espaço................................................................................380,00 

 

4- DENTÍSTICA: 

Capeamento pulpar + restauração com resina fotopolimerizável...............150,00 

Capeamento pulpar + restauração em Ionômero de vidro...........................120,00 

Capeamento pulpar + curativo em IRM.......................................................100,00 

Clareamento de dente desvitalizado (por sessão) .....................................150,00 

Clareamento Caseiro (2 arcadas) ..............................................................550,00 

Clareamento Clínico (3 sessões) ................................................................950,00 

Curativo.........................................................................................................80,00 

Pino pré-fabricado sem a restauração........................................................180,00 

Restauração com resina fotopolimerizável Classe I (1 face) ....................... 80,00 

Restauração com resina fotopolimerizável Classe II (2 faces) ...................100,00 



 

 

Restauração com resina fotopolimerizável Classe II (3 faces) .................. 120,00 

Restauração com resina fotopolimerizável Classe II (4 faces) .................. 140,00 

Restauração com resina fotopolimerizável Classe III ..................................  80,00 

Restauração com resina fotopolimerizável Classe IV .................................100,00 

Restauração com resina fotopolimerizável Classe V ...................................80,00 

Faceta direta em resina fotopolimerizável ..................................................140,00 

 

5- ENDODONTIA: 

 

Tratamento endodôntico em dente unirradicular .......................................400,00 

Tratamento endodôntico em pré-molar ......................................................500,00 

Tratamento endodôntico em molar inferior ................................................600,00 

Tratamento endodôntico em molar superior ..............................................700,00 

Retratamento endodôntico em dente unirradicular......................................500,00 

Retratamento endodôntico em pré-molar ...................................................600,00 

Retratamento endodôntico em molar inferior .............................................700,00 

Retratamento endodôntico em molar superior ...........................................800,00 

 

6- PERIODONTIA: 

 

Raspagem supra gengival (boca total- 1 sessão) .......................................80,00 

Raspagem em campo aberto (por sextante) .............................................200,00 

Frenectomia labial .....................................................................................250,00 

Gengivectomia (por sextante) ...................................................................200,00 

Cunha distal ..............................................................................................200,00 

Aumento de coroa clínica (por elemento) .................................................200,00 

 

 

 



 

 

 

7- CIRURGIA: 

 

Exodontia de canino e incisivos permanentes .............................................80,00 

Exodontia de pré-molar permanente ..........................................................100,00 

Exodontia de 1º e 2º molar permanente .....................................................120,00 

Cirurgia de remoção de 3º molar (siso) totalmente erupcionado ................150,00 

Cirurgia de remoção de 3º molar (siso) semi-erupcionado .........................220,00 

Cirurgia de remoção de 3º molar incluso ....................................................250,00 

Remoção de mucocele ...............................................................................150,00 

 

8- ORTODONTIA : 

 

Aparelho Ortodôntico metálico (Colagem de braquetes completa) ... sem custo 

Aparelho Ortodôntico estético em cerâmica (Colagem completa) .........500,00 

Manutenção mensal do aparelho fixo metálico ......................................100,00 

Manutenção mensal do aparelho estético em cerâmica ........................100,00 

Reposição de peça metálica descolada do dente (por unidade) .............  5,00 

Reposição de peça em cerâmica descolada do dente (por unidade) ......20,00 

 

9- IMPLANTODONTIA: 

 

Instalação de Implante Osteointegrável (por elemento) ............................ 900,00 

Instalação de prótese sobre implante provisória .......................................500,00 



 

 

Prótese definitiva sobre implante em porcelana (por elemento) ..............1300,00 

Reabertura do implante e colocação de cicatrizador .................................150,00 

 
10- PRÓTESE: 

 

Prótese Total Removível (por arcada) ......................................................950,00 

Prótese Parcial Removível (por arcada) ...................................................950,00 

Coroa em metalo cerâmica+ pino metálico (por elemento) ......................1200,00 

Coroa em cerômero + pino (por elemento) ................................................650,00 

Onlay em cerômero (por elemento) ..........................................................450,00 

Lentes de contato em porcelana (por elemento) ......................................1500,00 

 

Observação:  

Nossa Clínica atende também o plano da UNIODONTO realizando os seguintes 
procedimentos:  

• Restaurações em resina fotopolimerizável classe I, II, III, IV e V; 

• Exondontias de dentes permanentes erupcionados; 

• Profilaxia e Raspagem supra gengival; 

• Rx periapical; 

• Cirurgia de siso (3º molar). 
 
Os demais procedimentos podem ser feitos a partir dessa tabela de 
descontos e com as seguintes facilidades de pagamento para 
sindicalizados e dependentes diretos: 

*Pagamento em dinheiro à vista 5%. 

*Pagamento no cartão até 10x, com parcela mínima de R$100,00, cada.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


