
 

 

 

Ficha de Protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entidade: Clínica dos Jerónimos  

 

Local: Lisboa                                                                                                                                

 

Serviços/Produtos: Medicina Dentária 

 

Benefícios e Vantagens:  

A Clínica dos Jerónimos concede a AOFA os serviços prestados sendo remunerados segundo a tabela da 

ADSE, regime livre à data dos tratamentos. 

Exceptuam-se próteses dentárias, implantes dentários, clareamentos dentários e aparelhos ortodônticos 

que terão um desconto de 20% sobre a tabela da clínica. 

 

Aplicável a: Sócios/as e familiares directos 

 

Em vigor desde: 7 de Abril de 2016 

 

 

 

 

 
Morada: Rua dos Jerónimos n.º 18 a/b 

C. Postal:   1400-211                                                                     Localidade:  Lisboa 

Telefone: 218274908     Telemóvel:  918165562                   Fax:   N/A                                                

E-mail:  clinicadosjeronimos@gmail.com                                                     

Site: http://www.clinicadosjeronimos.pt  

 
 

Nota: Para informação detalhada dos termos e condições deste protocolo queira, por favor, consultar a 
documentação em anexo. Para o esclarecimento de eventuais questões queira, por favor, 
consultar directamente a Entidade Protocolada. 

Resumo do Protocolo 

Contactos da Entidade 

http://www.clinicadosjeronimos.pt/








 

Exmos(as) Senhores(as), 

 

 Vimos por este meio fazer a apresentação dos tratamentos com 20% de 

desconto sobre a nossa tabela de privados. 

Tratamento Preço Privado Preço com 20% Desconto 

Implante Dentário 900,00 € 720,00 € 

Clareamento Dentário 150,00 € 120,00 € 

Aparelho Ortodôntico Sob Orçamento  

Proteses Dentárias Sob Orçamento  

 

 

Atentamente, 

 

 

Bruno Miguel Antunes Pereira Alves 

Director Clínico 



 

Tabela de próteses removíveis 
 
Prótese em cobalto-cromo com um dentes – 230 € 
Prótese em cobalto-cromo com dois dentes – 250 € 
Prótese em cobalto-cromo com três dentes – 350 € 
Prótese em cobalto-cromo com quatro dentes – 400 € 
Prótese em cobalto-cromo com cinco dentes – 450 € 
Prótese em cobalto-cromo com seis dentes – 500 € 
Prótese em cobalto-cromo com sete dentes – 550 € 
Prótese em cobalto-cromo com oito dentes – 600 € 
Prótese em cobalto-cromo com nove dentes – 650€ 
Prótese em cobalto-cromo com dez dentes – 650 € 
Prótese em cobalto-cromo com onze dentes – 700 € 
Prótese em cobalto-cromo com doze dentes – 750 € 
Prótese em cobalto-cromo com treze dentes – 750 € 
Prótese em cobalto-cromo com quatorze dentes – 800 € 
 
Prótese em deflex com um dentes – 230 € 
Prótese em deflex com dois dentes – 250 € 
Prótese em deflex com três dentes – 350 € 
Prótese em deflex com quatro dentes – 400 € 
Prótese em deflex com cinco dentes – 450 € 
Prótese em deflex com seis dentes – 500 € 
Prótese em deflex com sete dentes – 550 € 
Prótese em deflex com oito dentes – 600 € 
Prótese em deflex com nove dentes – 650 € 
Prótese em deflex com dez dentes – 650 € 
rótese em deflex com onze dentes – 700 € 
Prótese em deflex com doze dentes – 750 € 
Prótese em deflex com treze dentes – 750 € 
Prótese em deflex com quatorze dentes – 800 € 
 
Prótese em resina acrílica com um dente – 130 € 
Prótese em resina acrílica com dois dentes – 170 € 
Prótese em resina acrílica com três dentes – 190 
Prótese em resina acrílica com quatro dentes – 210 € 
Prótese em resina acrílica com cinco dentes – 230 € 
Prótese em resina acrílica com seis dentes – 270 € 
Prótese em resina acrílica com sete dentes - 270 € 
Prótese em resina acrílica com oito dentes – 270 € 
Prótese em resina acrílica com nove dentes – 280 € 
Prótese em resina acrílica com dez dentes – 280 € 
Prótese em resina acrílica com onze dentes – 290 € 
Prótese em resina acrílica com doze dentes – 290 € 
Prótese em resina acrílica com treze dentes - 290 € 
Prótese em resina acrílica com catorze dentes – 300 € 
 


