
 Dr. Marco António Castro                     

Clínicas Médicas e Dentárias

Tabela proposta a sócios CCD- V.N.Gaia

01 CONSULTA
Consulta de medicina dentária € 10

Consulta para apresentação e discussão de plano de tratamento € 10

Consulta de reavaliação € 10

Consulta de urgência € 20

Consulta com Rx apical € 15

Consulta de especialidade € 20

Selamento de fissuras por dente € 10

Aplicação tópica de fluoretos € 30

Aplicação tópica de vernizes fluoretados € 30

Aplicação de revelador de placa € 10

Aplicação de agente dessensibilizante € 30

Profilaxia em adulto € sem custo

Profilaxia em criança € sem custo

Instrução e motivação de higiene oral para adulto € sem custo

Instrução e motivação de higiene oral para criança € sem custo

Aconselhamento nutricional para controlo de doenças da cavidade oral € sem custo

Aconselhamento anti-tabágico para controlo e prevenção em saúde oral € sem custo

02 MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA



Protector bucal € 100

Restauração directa definitiva  uma face € 25

Restauração directa definitiva  de duas faces € 30

Restauração directa definitiva  de três faces € 39

Restauração directa definitiva  de quatro faces € 42

Restauração directa definitiva  de cinco faces € 45

Espigão metálico € 10

Espigão em fibra € 25

Pino dentinário (cada) € 10

Polimento de restauração em amálgama € sm custo

Polimento de restauração em amálgama e selagem marginal € 10

Polimento de restauração em resina composta € sm custo

Polimento de restauração em resina composta e selagem superficial € 10

Microabrasão € 20

Coronoplastia € 40

Sessão de branqueamento interno intensivo no consultório € 45

Branqueamento externo intensivo em consultório € 140

Branqueamento externo em ambulatório € 140

Branqueamento externo assistido no consultório € 140

Confecção de matriz individualizada € 100

Ferulização com resina composta sem meios de reforço € 40

Meios de retenção físicos adicionais

Manutenção de restaurações

Branqueamentos

03 DENTISTERIA OPERATÓRIA
Restauração directa definitiva (Amálgama; Resina composta; )

Branqueamentos internos

Branqueamentos externos

Ferulizações



Ferulização com resina composta e meios de reforço € 75

Preparação químico-mecânica de dente com um canal € 30

Preparação químico-mecânica de dente com dois canais € 30

Preparação químico-mecânica de dente com três canais ou mais € 30

Obturação canalar de dente com um canal € 30

Obturação canalar de dente com dois canais € 30

Obturação canalar de dente com três canais ou mais € 30

Abordagem de instrumento fracturado no canal radicular € 55

Remoção de instrumento fracturado no canal radicular € 75

Eliminação de bloqueio no canal radicular € 55

Eliminação de degrau no canal radicular € 55

Eliminação de calcificação no canal radicular € 55

Remoção de espigão radicular € 55

Protecção pulpar directa com hidróxido de cálcio € 30

Protecção pulpar directa com MTA € 45

Pulpotomia de dente monorradicular € 30

Pulpotomia de dente multirradicular € 30

Pulpectomia coronária de urgência de dente monorradicular € 55

Pulpectomia coronária de urgência de dente multirradicular € 55

Aplicação de medicação intra-canalar € 45

Selamento intra-coronário € 45

04 ENDODONTIA
Tratamento o retratamento endodôntico 

Preparação químico-mecânica 

Obturação canalar 

Pulpotomias

Pulpectomias coronárias de urgência

Protecção pulpar directa

Obstruções canalares



Preparação de espaço canalar para espigão € 45

Exodontia de dente decíduo monorradicular € 30

Exodontia de dente decíduo multirradicular € 30

Exodontia de dente monorradicular € 30

Exodontia de dente multirradicular € 30

Exodontia de dente monorradicular com odontossecção € 40

Exodontia de dente multirradicular com odontossecção € 45

Exodontia de dente monorradicular com osteotomia € 65

Exodontia de dente multirradicular com osteotomia € 65

Exodontia de dente monorradicular com odontossecção e osteotomia € 75

Exodontia de dente multirradicular com odontossecção e osteotomia € 75

Exodontia de dente monorradicular incluso € 150

Exodontia de dente multirradicular incluso € 150

Curetagem cirúrgica € 30

Drenagem de abcesso através da mucosa oral € 10

Drenagem de abcesso por via coronária € 30

Drenagem de abcesso por via cutânea € 10

Drenagem de hematoma através da mucosa oral € 10

Drenagem de hematoma por via coronária € 30

Drenagem de hematoma por via cutânea € 10

Cirurgia periapical de dente monorradicular € 150

Cirurgia periapical de dente plurirradicular € 300

Biópsia de tecidos moles € 60

05 CIRURGIA ORAL
Exodontia de dentes decíduos ( Monorradicular; Multirradicular)

Drenagens

Cirurgia periapical

Biópsias

Exodontia de dentes permanentes (Monorradicular; Multirradicular)



Excisão de bridas gengivais - primeiro quadrante € 15

Excisão de bridas gengivais - segundo quadrante € 15

Excisão de bridas gengivais - terceiro quadrante € 15

Excisão de bridas gengivais - quarto quadrante € 15

Frenectomia de freio labial € 100

Frenectomia de freio labial superior € 100

Frenectomia do freio labial inferior € 100

Elevação do seio maxilar com biomateriais € 1350

Elevação do seio maxilar sem biomateriais € 1000

Ulectomia € 45

Fenestração óssea para favorecimento da erupção € 75

Exposição de dente incluso para tracção ortodôntica € 100

Destartarização bimaxilar € 30

Destartarização maxilar € 20

Destartarização mandibular € 20

Polimento dentário € sem custo

Raspagem e alisamento radicular € 50

Tratamento periodontal de suporte € 50

Gengivectomia - 1º Quadrante € 15

Gengivectomia - 2º Quadrante € 15

Gengivectomia - 3º Quadrante € 15

Gengivectomia - 4º Quadrante € 15

Excisão de bridas gengivais 

Frenectomias

Destartarização

Gengivectomia ou gengivoplastia

Elevação do seio maxilar

06 PERIODONTOLOGIA



Estudo de reabilitação sobre implantes € sem custo

Estudo de reabilitação sobre implantes com programa informático € sem custo

Cirurgia para colocação de um implante € 700

Cirurgia para colocação de mais do que um implante (por implante) € 600

Cirurgia para colocação de um pilar transepitelial € 300

Cirurgia para colocação de implante zigomático (por implante) € 1500

Cirurgia para colocação de um implante imediato pós-extracção € 1250

Regeneração óssea guiada com utilização de membrana € 200

Prótese em resina acrílica com um dente € 74

Prótese em resina acrílica com dois dentes € 84

Prótese em resina acrílica com três dentes € 94

Prótese em resina acrílica com quatro dentes € 104

Prótese em resina acrílica com cinco dentes € 114

Prótese em resina acrílica com seis dentes € 124

Prótese em resina acrílica com sete dentes € 134

Prótese em resina acrílica com oito dentes € 144

Prótese em resina acrílica com nove dentes € 154

Prótese em resina acrílica com dez dentes € 174

Prótese em resina acrílica com onze dentes € 184

Prótese em resina acrílica com doze dentes € 194

Prótese em resina acrílica com treze dentes € 204

Prótese em resina acrílica com catorze dentes € 224

07 IMPLANTOLOGIA ORAL

Cirurgia de implantes

Próteses em cromo-cobalto (Nº de Dentes)

Regeneração óssea

08 PROSTODONTIA
Prostodontia removível

Próteses em resina acrílica (Nº de Dentes)



Prótese em cromo-cobalto com um dente € 170

Prótese em cromo-cobalto com dois dentes € 190

Prótese em cromo-cobalto com três dentes € 210

Prótese em cromo-cobalto com quatro dentes € 230

Prótese em cromo-cobalto com cinco dentes € 240

Prótese em cromo-cobalto com seis dentes € 300

Prótese em cromo-cobalto com sete dentes € 320

Prótese em cromo-cobalto com oito dentes € 340

Prótese em cromo-cobalto com nove dentes € 360

Prótese em cromo-cobalto com dez dentes € 390

Prótese em cromo-cobalto com onze dentes € 420

Prótese em cromo-cobalto com doze dentes € 460

Prótese em cromo-cobalto com treze dentes € 495

Prótese em cromo-cobalto com catorze dentes € 560

Impressão maxilar (moldeira standard) € 45

Impressão mandibular (moldeira standard) € 45

Impressão maxilar (moldeira individual) € 65

Impressão mandibular (moldeira individual) € 65

Impressão para conserto de prótese € 45

Modelos de estudo € 45

Registo intermaxilar € 45

Prova de cera € 45

Prova de esqueleto metálico € 45

Prova de dentes € 45

Gancho pré-fabricado € 45

Gancho em aço inox € 45

Barra lingual € 75

impressões/Registos

Provas

Elementos protéticos



Barra palatina € 75

Gancho estético € 100

Conserto de prótese sem molde € 35

Conserto de prótese com molde € 45

Soldadura em esquelética € 85

Acrescento de dente em prótese em resina acrílica sem molde € 45

Acrescento de dente em prótese em resina acrílica com molde € 50

Acrescento de gancho em prótese em resina acrílica € 45

Acrescento de barra de aço inox sem molde € 75

Acrescento de barra de aço inox com molde € 80

Acrescento de sela sobre esquelética com soldadura e dente € 150

Acrescento de rede em cromo-cobalto € 150

Acrescento de barra lingual ou palatina em cromo-cobalto € 185

Gancho fundido € 85

Rebasamento directo duro € 75

Rebasamento directo mole € 75

Rebasamento indirecto duro € 95

Rebasamento indirecto mole € 95

Preparação dentária para coroa de prótese fixa € sem custo

Preparação dentária para incrustação € sem custo

Preparação dentária para espigão falso coto € sem custo

Espigão e falso coto € 60

Espigão e falso coto fundido e ceramizado € 250

Rebasamentos directos

Rebasamentos indirectos

Prostodontia fixa unitária

Preparação dentária

Consertos de prótese

Acrescentos

Espigões e falsos cotos 



Coroa provisória acrílica € 50

Coroa acrílica € 100

Coroa metaloacrílica € 250

Coroa metalocerâmica € 350

Coroa cerâmica € 400

Faceta cerâmica € 400

Protese hibrida € 1000

Conector em bola € 250

Conector em bola sobre implante € 250

Conector intra-coronário € 250

Conector extra-coronário € 250

Cimentação de prótese fixa antiga € 55

Reparação de prótese fixa € 150

Coroa pré-formada para dente decíduo € 85

Desmontagem de coroa unitária € 85

Desmontagem de ponte € 125

Estudo ortodôntico € sem custo

Modelos de estudo ortodônticos € 30

Análise cefalométrica lateral € sem custo

Análise cefalométrica basal € sem custo

09 ORTODONTIA
Estudo clínico

Diversos em prostodontia fixa

Conexões (Attachment)

Diversos

Coroas provisórias

Coroas definitivas

Análise imagiológica



Análise de modelos de estudo € sem custo

Análise de modelos de estudo com montagem em articulador € sem custo

Mantenedor de espaço removível € 250

Mantenedor de espaço fixo € 250

Aparelho removível biomecânico maxilar € 250

Aparelho removível biomecânico mandibular € 250

Aparelho funcional € 300

Aparelho fixo completo maxilar € 500

Aparelho fixo completo mandibular € 500

Aparelho fixo parcial € 700

Aparelho de expansão fixo € 350

Transição de aparelho fixo parcial para completo € 250

Aparelho de contenção removível € 200

Aparelho de contenção fixo € 100

Goteira cirúrgica € 200

Conserto de aparelho removível € 75

Controlo de aparelho removível biomecânico € 45

Controlo de aparelho removível funcional € 45

Controlo de aparelho fixo € 50

Consultas para controlo

Aparelhos removíveis biomecânicos 

Aparelhos fixos

Aparelhos de contenção

Análise de modelos

Mantenedores de espaço

Aparelhos


