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 Individual
Válido a partir de 01/09/2015
Idade

Plano Prata [O]

Plano Ouro [O]

Todas

45,00

85,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Taxa de Cadastro
R$ 20,00 por contrato.
Tipo de Contratação
Grupal - Titular ou dependente com qualquer grau parentesco
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, avós paternos e maternos maior de idade no
contrato, e com CPF de ambos.
Todas as propostas deverão conter obrigatoriamente os nomes completos sem abreviações: do usuário, dos beneficiários e da mãe.
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.
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.
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,
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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.
Carências Contratuais
Carências Contratuais
Período
24 horas
30 dias

Plano Master Prata
Urgência e emergência
Dentistica – restauração (obturações) em amalgama e resina.
Periodontia – raspagem supra gengival (tratamento de gengivas).
Profilaxia – limpeza e aplicação de flúor.
Odontopediatria – tratamento odontológico em crianças
Prevenção da saúde bucal – limpeza e aplicação de flúor em crianças com até 12 anos com orientação e técnicas de escovação

60 dias

Endodontia – tratamento de canal

60 dias

C irurgia – Oral extrações
Carências Contratuais

Período
24 horas
30 dias

Plano Master Ouro - Orto
Urgência e emergência
Dentistica – restauração em amalgama e resina.
Periodontia – raspagem supra gengival.
Profilaxia – limpeza e aplicação de flúor.
Endodontia – tratamento de canal
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60 dias

C irurgia – Oral extrações

60 dias

Ortodontia – aparelho ortodôntico mais manutenção
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