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PROTOCOLO PARA COOPERADORES GDA 

 
Aquando da primeira consulta, os cooperadores devem ter consigo os seguintes 
documentos: 

• Cartão de cooperador da GDA; 
• Cartão de cidadão 

Pede-se aos cooperadores que sejam pontuais, já que as consultas têm uma tolerância 
máxima de 10 minutos. Após esse período de tolerância, a marcação fica sem efeito, 
sendo a consulta cobrada ao cooperador ainda que não se realize. 
 
Sempre que o cooperador não puder comparecer a uma consulta marcada, deve 
desmarcá-la com uma antecedência de pelo menos 24 horas ou, no máximo, até às 
17 horas do dia útil anterior. Caso contrário, a consulta será cobrada. 
 
Ao abrigo do protocolo com a GDA, os cooperadores pagam os serviços prestados de 
acordo com a tabela seguinte: 

 
Consulta de orçamento e plano de tratamento 15,00 € 

Consulta de avaliação + Rx apical e diagnóstico 15,00 € 

Consulta de prescrição de medicação não presencial 15,00 € 

Destartarização simples com polimento dentário 15,00 € 

Aplicação de jato de bicarbonato 15,00 € 

Aplicação tópica de flúor 15,00 € 

Exodontia simples sem sutura 15,00 € 

Restauração de 1 face 15,00 € 

Aplicação de selantes por quadrante 15,00 € 

Restauração de 2 / 3 / 4 faces 45,00 € 

Exodontia com sutura 45,00 € 

Endodontia (por sessão) 45,00 € 

Retratamento endodôntico (por sessão) a partir de 60,00 € 

Cimentação de coroa antiga 45,00 € 
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Curetagem (por quadrante) 60,00 € 

Retratamento endodôntico de endodontia prévia não realizado na 
nossa clínica (por sessão) 

60,00 € 

Restauração completa do dente / 5 faces 60,00 € 

Restauração estética de dentes anteriores 60,00 € 

Próteses (desconto sobre o valor de tabela) 10% 

 

Todos os outros tratamentos estão sujeitos a orçamento prévio 
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