Telefone | 4215.8900
Email | contato@planosdesaudetodosaqui.com.br
Site | www.planosdesaudetodosaqui.com.br

Taxa de Cadastro

R$ 20,00 por contrato.

Aviso Importante: todos os dados inclusive rede de hospitais estão sujeitos à alteração por parte da Operadora, sem aviso prévio.

TABELA DE VALORES
Tabela de Valores - Odonto PME de 03 a 20 Vidas
Válido a partir de 01/09/2015
Idade

Plano Empresarial I [O]

Todas

20,00

Tabela de Valores - Odonto PME de 21 a 49 Vidas
Válido a partir de 01/09/2015
Idade

Plano Empresarial I [O]

Todas

15,00

Tabela de Valores - Odonto PME de 50 a 99 Vidas
Válido a partir de 01/09/2015
Idade

Plano Empresarial I [O]

Todas

13,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Taxa de Cadastro
R$ 20,00 por contrato.
Formação do Grupo
Grupo I - de 08 a 20 vidas
Grupo II - de 21 a 50 vidas
Grupo III - de 51 a 100 vidas
Mínimo 02 titular com vínculo mais 06 dependentes
Composição
Titulares: Sócios, diretores, funcionários com vínculo (FGTS), estagiários, menos os funcionários afastados.
Dependentes Legais: Cônjuge, companheira(o), filhos solteiros naturais, adotivos ou inválidos de qualquer idade.
Estagiários: Aceitação mediante contrato de estágio, a partir da 2º vida, todos entram para contagem de vidas. Com idade limite a partir de 16 anos, até 58 anos 11
meses 29 dias.
Regras Gerais
Não tem Reembolso.
Documentos Necessários
Empresa - Cópia do contrato social com as últimas alterações, relação e quitação do FGTS (mais recente) e cópia do cartão CNPJ.
Titular: cópia do RG, CPF e certidão de casamento.
Cônjuge: certidão de casamento, declaração marital com firma reconhecida do casal e duas testemunhas, certidão de nascimento quando houver filhos em comum.
Filhos: - certidão de nascimento ou cópia do RG.
Vigência / Vencimento
Vigência do DENTAL será considerada como 10 dias a partir da data do protocolo na Operadora.
Vencimento 30 dias após a vigência.
Área de Comercialização / Utilização
Este produto pode ser comercializado a nível nacional.
Coberturas e Procedimentos
CONSULTAS
consulta inicial sem RX, consultas de perícias, consultas de emergência (horário comercial), consultas de emergência (horário noturno sábado domingo e feriados),
consulta inicial com RX diagnóstico.
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EXAMES RADIOGRÁFICOS
Raios X intra oral periapical, raios X intra oral inter-proximal, raios X intra oral oclusal.
URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS
Tratamento de odontologia aguda, tratamento de alveolite, pericoronarite.
PREVENTIVA
Aplicação tópica de flúor (até 12 anos), profilaxia por arcada inclui orientação, controle de placa, polimento coronário e técnicas de escovação.
DENTÍSTICA/PEDIATRIA
Restauração em amálgama 1, 2,3 ou 4 faces, restauração em resina composta por elemento 1, 2 ou 3 faces, restauração de ionômero de vidro, restauração em resina
foto anterior 1, 2, 3 ou mais faces, restauração resina foto posterior 1, 2, 3 ou mais faces, núcleo de preenchimento.
CIRURGIA
Exodontia de raiz residual, exodontia com retalho, exodontia simples, retirada de ancoragem e cerclagens, ulectomia/ulotomia/cunha distal, alveoplastia, cirurgia de torus
palatino/mandibular, apicectomia unirradicular com ou sem obturação retrógrada, apicectomia multirradicular com ou sem obturação retrógrada, correção de bridas
musculares, enucleação de pequenos cistos periapicais ou residuais, excisão de mucocele, sulcoplastia, frenectomia ou bridectomia, drenagem de abcesso.
ENDODONTIA
Capeamento pulpar direto ou indireto, pulpotomia, clareamento de dentes desvitalizados (por elemento), retratamento endodôntico de unirradicular ou de birradicular,
retratamento endodôntico de 3 ou mais canais, tratamento endodôntico unirradicular ou birradicular.
ODONTOPEDIATRIA
Colagem de fragmentos, exodontia de dente decíduo, pulpoctomia em decíduo, restauração de ionômetro de vidro, aplicação de cariostático (quatro semi arcadas),
remineralização, adequação do meio bucal com ionômetro de vidro, adequação de meio bucal com IRM, tratamento endodôntico em decíduos.
PERIODONTIA
Aumento de coroa clínica, imobilização dentária com resina fotopolimerizável, gengivectomia ou gengivoplastia por segmento, raspagem por arcada supra gengival
(manual ou ultrasson) já inclui 402 itens, raspagem sub gengival por arcada, cirurgia de retalho, para raspagem e alisamento radicular por segmento, curetagem de
abscesso periodontal.
Plano OURO:
Tratamento, aparelho ortodontico e manutenção.
Movimentação Cadastral
Toda movimentação de inclusões (até no máximo 30 dias após a admissão, nascimento, casamento ou adoção), exclusões, alterações de dados, 2ª via de cartões e
etc., deve ser tratada diretamente na operadora através da central de atendimento a empresa - fone (12) 3946-9000
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