Telefone | (11) 4215.8900
Email | contato@planosdesaudetodosaqui.com.br
Site | www.planosdesaudetodosaqui.com.br/dental
Aviso | dados sujeitos a alteração por parte da operadora sem aviso prévio

TABELA DE VALORES
Tabela de Valores Odonto - Individual
Válido a partir de 01/09/2017
Idade

Master I [O]

Master IV [O]

Todas

42,00

98,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Taxa de Cadastro
R$ 15,00 por contrato.
Regras Gerais
Seguindo determinação da ANS (Agência Nacional de Saúde), não serão aceitos contratos, com beneficiários titulares sem CPF, mesmo que menores de idade e
com responsável.
Para beneficiários titulares com idade inferior a 18 anos, permanece a obrigatoriedade de responsável pai, mãe, tutor maior de idade no contrato, e com CPF de ambos.
Master I e IV - o tempo de permanência mínima no contrato será de 12 meses, caso esse prazo não seja respeitado, implicará em multa contratual, o
beneficiário deverá entrar em contato com a operadora para negociar.
Todas as propostas deverão conter obrigatoriamente os nomes completos sem abreviaçõese número de CPF: do usuário, dos beneficiários e da mãe.
Para beneficiário menor de idade sozinho no contrato é necessário que entre um titular maior como contratante, que será considerado como NULO, ou seja, não terá
cobrança para esta pessoa, ela será somente o responsável pelo contrato.
Documentos Necessários
Titular maior: cópia do RG, CPF e comprovante de endereço (não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão).
Titular menor: cópia do RG, CPF e comprovante de endereço (não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão).
Responsável Legal: cópia de RG, CPF e comprovante de endereço (não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão).
Dependentes maiores: cópia do RG, CPF, certidão de casamento ou declaração de convívio marital com firma reconhecida do casal e duas testemunhas.
Dependentes menores: cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para nascidos a partir de 01/2010).
Estrangeiros: é obrigatória a apresentação do RNE, CPF e comprovante de endereço em nome próprio ou dos pais com comprovação de vínculo familiar.
Vigência / Vencimento
A vigência é 24 horas da data de assinatura no contrato.
O vencimento das próximas mensalidades será após 30 dias contados da data de assinatura do contrato.
Área de Comercialização
Este produto pode ser comercializado nos municípios abaixo:
São Paulo - Capital
Grande São Paulo - Arujá, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra,
Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Poá, Ribeirão Pires, Santa Isabel, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul, Taboão da Serra.
Litoral São Paulo – Bertioga, Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Sebastião, São Vicente e Ubatuba.
Área de Utilização
Atendimento a nível Nacional.
Diferenciais de Coberturas
Master I - coberturas e procedimentos de acordo com o Rol da ANS.
Master IV - coberturas do Master I + manutenção e documentação ortodôntica incluidos.
Ortodontia exclusiva para o plano Master I: apenas a colocação do aparelho ortodôntico móvel/fixo/ortopédico.
Coberturas e Procedimentos
Diagnóstico: exame inicial ou periódico, perícia, procedimento diagnostico anatomopatológico, exame histopatológico, teste de fluxo salivar.
Radiografias: intra oral periapical–uma única radiografia, intra oral-filme oclusal, inter proximal-radiografia, radiografia panorâmica.
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Emergência 24 horas: exodontia simples, restaurações temporárias (irm ou similar), capeamento direto ou indireto, polpotomia e pulpectomia, drenagem de abcesso
periapical e periodontal, colares de fragmentos, reimplante de dento avulsionado, tratamento de alveolite, curativo e/ou sutura em caso de hemorragia bucal/lingual,
curativo em caso de odontalgia aguda/pulpectomia/necrose.
Prevenção/Odontopediatria: aplicações tópica de flúor-incluindo profilaxia previa aplicação de selantes por dente posteriores, remineralização-incluindo profilaxia
prévia, atividade educativa em saúde bucal, condicionamento odontopediatrico.
Dentística – restauração de amálgama (incluindo forramento e polimento): amalgama 1, 2, 3, 4 ou mais faces.
Restaurações de resinas (incluindo forramento e polimento): resina composta (quimo ou fotopolimerizável) 1, 2, 3 ou mais faces.
Restaurações de silicato: pinos de retenção (excluindo a restauração), tratamento restaurador atraumático.
Periodontia: radiografia intraoral série completa (incluindo interproximais), raspagem supra gengival e polimento, raspagem supra e sub gengival (hemi arcada), cirurgia
periodontal a retalho enxerto gengival pediculado ou retalho deslizante, imobilização dentária-mínimo 3 elementos, aumento da coroa clínica, gengivectomia.
Cirurgia buco-maxilo facial: biopsia; excisão de mucocele e rânula; exodontia a retalho, de raiz residual, simples e múltipla com aveoplastia arcada; utolomia;
sucoplastia; cirurgia para tórus palatino, unilateral ou bilateral; apicectomia unirradicular, birradicular, triradicular ou com obturação retrógrada; frenectomia labial superior
ou lingual; correções de bridas musculares; remoção de dentes inclusos ou impactados; exérese de pequenos cistos de mandíbula; biópsia de lábio, língua ou
mandíbula/maxila; cunha distal; punção aspirativa com agulha fina/coleta de raspado em lesões; redução cruenta ou de fratura alvéolo dentária; remoção de corpo
estranho intra-canal e de pino; sepultamento radicular; sutura deferida buco-maxilo-facial; tratamento cirúrgico de tumores benignos odontogênicos sem reconstrução
ou hiperplasias; odonto secção; redução de luxação da ATM.
Endodontia: tratamento endodôntico 1, 2 ou 3 canais; retratamento de 1, 2, 3 ou mais canais; tratamento de perfuração; remoção de pinos; tratamento de
obturação de dentes decíduos.
Prótese: núcleo metálico fundido; coroa total metálica ou provisória unitária; restauração metálica fundida; reabilitação de acetato/aço ou policarbonato ou total de
cerômero.
Ortodontia exclusiva para o plano Master IV: documentação ortodôntica, aparelho ortodôntico móvel/fixo/ortopédico, manutenção de tratamento ortodôntico,
emergência para ortodontia.
Carências Contratuais
Carências promocionais:
24 horas – Emergência / Consultas / Radiografias.
30 dias – Dentística / Periodontia / Cirurgia / Endodontia.
60 dias - Ortodontia (documentação e manutenção inclusos o plano Master IV).
120 dias - Prótese de acordo com o Rol mínimo da ANS.
Cancelamento do Contrato
Regra de pagamento de multa de rescisão de contrato, solicitação de cancelamento, exclusão de beneficiário ou falta de pagamento antes do primeiro aniversário do
contrato, que não seja por motivo de óbito, antes do período mínimo da vigência, incidirá ao Titular o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) das mensalidades
restantes para completar o período, relativo ao número de beneficiários excluídos, independentemente da utilização.
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