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Plano de assistência odontológica
1. O que é preciso saber sobre os planos oferecidos pelo Iamspe.
Quem pode aderir ao Plano Odontológico do Iamspe?
Contribuintes do Iamspe que optarem em contratar o serviço, seus dependentes e agregados mediante desconto de mensalidade cobrada no holerite do contribuinte. A mensalidade é cobrada por pessoa integrante do plano.
Quem oferecerá o serviço?
O Iamspe, por meio de 3 (três) empresas credenciadas:
• ADM Administradora de Benefícios (Admix),
representando a operadora Odontoprev;
• Aliança Administradora de Benefícios,
representando a Operadora Dental Uni; e
• Prodent Assistência Odontológica.
Qual é o período de permanência no plano?
Mínimo de 12 meses.
Quais são os planos odontológicos disponíveis?
• Plano básico: por um valor mensal de R$ 11,52 por pessoa, as empresas irão oferecer ao contribuinte do Iamspe, dependentes e agregados os serviços descritos no item 21 deste manual e outros de acordo com a TABELA DE SERVIÇOS E PREÇOS,
ITEM 22, em 200 municípios relacionados no item 23.
• Plano superior: por um valor mensal variável entre R$ 21,90 e R$ 25,00 por pessoa, as empresas irão oferecer ao servidor
público, dependentes e agregados os serviços descritos no item 21 deste manual e outros de acordo com a TABELA DE SERVIÇOS E PREÇOS, item 22, em 200 municípios relacionados no item 23.
• Plano executivo: por um valor mensal variável entre R$ 51,20 e R$ 97,20 por pessoa, as empresas irão oferecer ao servidor
público, dependentes e agregados os serviços descritos no item 21 deste manual e outros de acordo com a TABELA DE SERVIÇOS E PREÇOS, item 22, em 200 municípios relacionados no item 23.
COMPARE OS PLANOS DE CADA EMPRESA E ESCOLHA O QUE MAIS LHE AGRADAR.
As 3 empresas fornecerão, no mínimo, o descrito no item 21, podendo oferecer serviços adicionais de acordo com a TABELA
DE SERVIÇOS E PREÇOS, item 22.

2. Escolha do plano

O usuário do Iamspe tem liberdade para escolher o plano que melhor atender às suas necessidades. O escolhido para o contribuinte principal deve ser o mesmo dos seus dependentes e agregados.

3. Adesão ao plano

Passo 1: O usuário deve entrar na página do Iamspe, no endereço www.iamspe.sp.gov.br, e clicar no link “Assistência Odontológica”. O usuário terá acesso às informações por tipo de plano (básico, superior e executivo) e às condições oferecidas por
cada empresa para cada tipo de plano;
Passo 2: A etapa seguinte é ler cuidadosamente as condições oferecidas pelas empresas para ver qual melhor atende as suas
necessidades;
Passo 3: Após comparar as condições e fazer sua escolha, o usuário deve clicar em “contratar”, de acordo com a empresa
escolhida;
Passo 4: O usuário deve ler com atenção o “Termo de Adesão”, que traz todas as regras, preços e condições de atendimento
do plano escolhido. A adesão será firmada entre o usuário e a empresa credenciada escolhida;
Passo 5: O usuário deve preencher a ficha de adesão disponível no site do Iamspe;
Passo 6: O usuário deve confirmar os dados informados na adesão, imprimir, assinar e encaminhar o documento escaneado
(opção disponível no próprio sistema de adesão) ou enviar pelos Correios para o endereço indicado pela empresa escolhida
ou para o Iamspe;
Av. Ibirapuera, 981 – Térreo – CEP 04029-000 - São Paulo - SP - Setor de Protocolo
ou Ceamas (endereços no site do Iamspe - www.iamspe.sp.gov.br)
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Passo 7: O valor do plano será descontado mensalmente da remuneração do servidor em folha de pagamento.
Passo 8: O usuário vai receber um e-mail do prestador do serviço informando que seu cadastro, de seus dependentes e agregados foi concluído com sucesso;
Passo 9: O usuário receberá em casa correspondência da empresa escolhida com as informações sobre o uso do plano e
carteirinha para utilização dos serviços.
Passo 10: A adesão só estará vigente a partir do momento que a credenciada receber o termo de adesão do usuário assinado
(escaneado ou via correio), validar no sistema e encaminhar comunicado ao usuário indicando a data da contratação e a data
de liberação do atendimento, respeitado os prazos de carência.
Atenção: Ao fazer sua inscrição, assinar, imprimir e enviar ao prestador de serviços credenciado, o servidor estará autorizando, de forma irreversível, ao desconto em folha de pagamento, da mensalidade do plano escolhido relativa a ele, seus dependentes e agregados, o
que lhe garante o uso dos serviços contratados, observando as regras e prazos de carência.

4. Mensalidade
A mensalidade referente ao plano odontológico será cobrada no holerite do contribuinte sob o nome de Iamspe-Odonto. A
mensalidade é cobrada por pessoa integrante do plano.
Exemplo: Plano básico com mensalidade de R$ 11,52
Contribuinte Iamspe + esposa + filho + mãe do contribuinte (agregado)
R$ 11,52 + R$ 11,52 + R$ 11,52+ R$ 11,52 = R$ 46,08
Total a pagar = R$ 46,08
5. Reajuste da mensalidade
A mensalidade será reajustada pela variação anual do IPC-Fipe todo mês de julho, independentemente da data de adesão
ao plano.
6. Carências
Os usuários cuja adesão ao plano for efetivada entre o primeiro e o décimo dia do mês poderão utilizar os serviços odontológicos oferecidos a partir do primeiro dia do mês seguinte, se não houver carência (vide abaixo).
Os usuários cuja adesão ao plano for efetivada a partir do décimo primeiro dia do mês poderão utilizar os serviços a partir
do primeiro dia do segundo mês subsequente, se não houver carência (vide abaixo).
NÃO HAVERÁ CARÊNCIA PARA:
• O usuário já participante do sistema de saúde Iamspe que contratar qualquer um dos planos até 28/10/2014;
• Novo usuário, dependente ou agregado que ingresse no sistema de saúde Iamspe nos termos do Decreto Lei nº 257/70 e
opte por qualquer plano no prazo de 90 dias contados a partir da inclusão constante no cadastro Iamspe;
• Atendimento de urgência e emergência em qualquer um dos planos, desde que a adesão tenha sido confirmada e que o
contrato esteja vigente.
Fora das condições acima descritas, a carência para quem optar por qualquer dos planos é de 90 (noventa) dias para todos
os procedimentos, exceto urgência e emergência.
Atenção: Não haverá carência de uso para quem aderir a qualquer um dos planos
até 28/10/2014.
7. Cancelamento
O usuário poderá solicitar cancelamento do plano após 12 (doze) meses de adesão.
8. Mudança de plano odontológico
O usuário poderá solicitar mudança de plano somente na data de aniversário da sua adesão.
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9. Mudança de operadora
O usuário poderá solicitar mudança de empresa operadora a partir da data de aniversário da sua adesão. Neste caso, entretanto, ele terá de cumprir a carência estabelecida na forma do item 6 - CARÊNCIAS.
10. Perda de vínculo
Os usuários titulares que forem exonerados, perdendo o vínculo com o Governo do Estado de São Paulo e, em consequência,
forem excluídos do sistema de saúde Iamspe, e outras hipóteses de desligamento do Iamspe, bem como seus beneficiários
e agregados não terão direito à continuidade dos serviços do credenciado, mesmo que o tratamento esteja em andamento.
11. Limite de consultas e exames
Sem limite para consultas, procedimentos e exames.
12. Cobertura
As coberturas básicas de procedimentos odontológicos determinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
oferecidas pelas empresas credenciadas pelo Iamspe estão detalhadas no item 21 deste manual. As coberturas adicionais
variam conforme plano e operadoras.
13. Prazo de atendimento
A marcação de novas consultas, exames auxiliares ou complementares decorrentes do tratamento deverão ocorrer no prazo
máximo de 7 (sete) dias corridos. Caso isso não ocorra, a operadora deve enviar por escrito uma explicação ao Iamspe que
analisará a situação e tomará as providências cabíveis.
14. Atendimento
Tipo de atendimento
Consultas, procedimentos, exames auxiliares e
exames complementares
Casos de urgência e
emergência

Dias
De segunda-feira a
sábado, com hora
marcada
24 (vinte e quatro)
horas por dia, 7
(sete) dias por
semana

Local
Consultórios próprios, consultórios
ou clínicas particulares da rede do
credenciado.
Consultórios e clínicas previamente indicados pelos prestadores nas
cidades de Araçatuba, Araraquara,
Barretos, Bauru, Campinas, Franca,
Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José
do Rio Preto, São José dos Campos,
São Paulo, Sorocaba.

15. Cartão de identificação para atendimento
O cartão para atendimento no plano odontológico será encaminhado pela empresa credenciada diretamente ao usuário.
Esse cartão deve ser apresentado junto com um documento oficial com foto, toda vez que o usuário procurar uma clínica ou
consultório dentário. O atendimento será validado pelo prestador de serviço via sistema.
16. Atendimento suspenso
O atendimento do plano odontológico será automaticamente suspenso se o contribuinte deixar de contribuir para o Iamspe.
17. Especialidades
• Cirurgia: especialidade que cuida da remoção de dentes inclusos e raízes, correções ósseas e pequenas cirurgias bucais.
• Clínico-geral: é o profissional da saúde responsável pela prevenção, diagnóstico e tratamento de várias doenças dos dentes
e gengivas. Entre os procedimentos executados estão aplicação de flúor, remoção de cáries, raspagem de tártaro e pequenas
restaurações.
• Endodontia: especialidade que cuida do tratamento de canais.
• Odontopediatria: especialidade que cuida da saúde bucal das crianças.
• Ortodontia: especialidade que cuida da correção dos dentes por meio da colocação de aparelhos móveis e fixos.
• Periodontia: especialidade responsável pelo tratamento de doenças da gengiva.
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• Próteses: são os artefatos que substituem os dentes naturais perdidos ou ausentes.
• Radiologia: é a especialidade que contribui para o diagnóstico e elaboração do tratamento da gengiva e dos dentes a partir
de imagens radiográficas
18. Reclamações
Tratar direto com a empresa de odontologia escolhida. Todos os contatos estão disponíveis na página do Iamspe.
Se a empresa não apresentar solução: ligue para a Central de Atendimento Iamspe no telefone (11) 5583-7001 e opte por
Ouvidoria ou envie e-mail para ouvidoria@iamspe.sp.gov.br.
Dúvidas sobre desconto da mensalidade no holerite: encaminhar e-mail para o endereço arrecadacao@iamspe.sp.gov.br,
informando nome do usuário, número de inscrição Iamspe, plano e nome da empresa escolhida, resumo do problema, telefone ou e-mail para contato.
19. Rede de atendimento
A implantação da rede credenciada nos 200 municípios listados no item 23 será gradativa, sendo que:
• Na data de adesão, o usuário terá atendimento em estabelecimentos odontológicos próprios, filiados ou credenciados
localizados em pelo menos 60% dos 100 maiores municípios listados no item 23, independentemente do plano escolhido;
• Até 30/09/2014, as operadoras disponibilizarão atendimento nos 200 municípios listados no item 23;
• Após o início de vigência do plano, o usuário terá direito ao atendimento de urgência e emergência (24 horas) em estabelecimentos odontológicos próprios, filiados ou credenciados em pelo menos 9 (nove) municípios dentre as cidades de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José
do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba;
• Até 31/08/2014, o usuário terá direito ao atendimento de urgência e emergência (24 horas) em estabelecimentos odontológicos próprios, filiados ou credenciados em 15 (quinze) municípios: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas,
Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo
e Sorocaba;
• Os endereços e telefones das clínicas e dentistas credenciados podem ser acessados no endereço www.iamspe.sp.gov.br.
Clique no nome da empresa de odontologia escolhida.

Atenção: A implantação dos consultórios odontológicos nas 200 cidades
definidas pelo Iamspe será gradativa até o dia 30/09/2014.

20. Telefone de atendimento
As operadoras de planos odontológicos mantêm Central de Atendimento 24 (vinte e quatro) horas para liberação de procedimentos, informações sobre os serviços contratados, e sobre a rede credenciada, para marcação de consultas e exames,
dúvidas e sugestões.
Os telefones estão disponíveis no endereço www.iamspe.sp.gov.br.
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21. Tipos de planos
21.1 Plano básico: deverá oferecer no mínimo o Rol de procedimentos odontológicos da (ANS) Agência Nacional de Saúde
Suplementar, consoante às especialidades da Lei nº 9.656/98, Resolução Normativa 59 de 19 de dezembro de 2003, Resolução Normativa 338 de 21 de outubro de 2013 e suas alterações. Incluindo o abaixo previsto:
Consultas
Consulta odontológica
Consulta odontológica inicial
Controle pós-operatório em odontologia
Diagnóstico anatomopatológico em citologia esfoliativa na região buco-maxilo-facial
Diagnóstico anatomopatológico em material de biópsia na região buco-maxilo-facial
Diagnóstico anatomopatológico em peça cirúrgica na região buco-maxilo-facial
Diagnóstico anatomopatológico em punção na região buco-maxilo-facial
Diagnóstico e planejamento para tratamento odontológico
Prevenção
Aplicação tópica de flúor
Atividade educativa em odontologia para pais e/ou cuidadores de pacientes com necessidades especiais
Atividade educativa em saúde bucal
Atividade educativa para pais e/ou cuidadores
Controle de biofilme (placa bacteriana)
Profilaxia: polimento coronário
Teste de fluxo salivar
Dentística
Ajuste oclusal por acréscimo
Ajuste oclusal por desgaste seletivo
Capeamento pulpar direto
Faceta direta em resina fotopolimerizável
Remoção de trabalho protético
Restauração de amálgama - 1 face
Restauração de amálgama - 2 faces
Restauração de amálgama - 3 faces
Restauração de amálgama - 4 faces
Restauração em ionômero de vidro - 1 face
Restauração em ionômero de vidro - 2 faces
Restauração em ionômero de vidro - 3 faces
Restauração em ionômero de vidro - 4 faces
Restauração em resina fotopolimerizável 1 face
Restauração em resina fotopolimerizável 2 faces
Restauração em resina fotopolimerizável 3 faces
Restauração em resina fotopolimerizável 4 faces
Urgência e Emergência
Colagem de fragmentos dentários
Consulta odontológica de urgência 24 horas
Controle de hemorragia com aplicação de agente hemostático em região buco-maxilo-facial
Controle de hemorragia sem aplicação de agente hemostático em região buco-maxilo-facial
Incisão e Drenagem extra-oral de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região buco-maxilo-facial
Incisão e Drenagem intra-oral de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região buco-maxilo-facial
Pulpectomia
Recimentação de trabalhos protéticos
Redução simples de luxação de articulação têmporo-mandibular (ATM)
Reembasamento de coroa provisória
Reimplante dentário com contenção
Remoção de dreno extra-oral
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Remoção de dreno intra-oral
Restauração temporária/tratamento expectante
Sutura de ferida em região buco-maxilo-facial
Tratamento de alveolite
Tratamento de pericoronarite
Endodontia
Curativo de demora em endodontia
Preparo para núcleo intrarradicular
Pulpotomia
Remoção de corpo estranho intracanal
Remoção de material obturador intracanal para retratamento endodôntico
Remoção de núcleo intrarradicular
Retratamento endodôntico birradicular
Retratamento endodôntico multirradicular
Retratamento endodôntico unirradicular
Tratamento de perfuração endodôntica
Tratamento endodôndico de dente com rizogênese incompleta
Tratamento endodôntico birradicular
Tratamento endodôntico multirradicular
Tratamento endodôntico unirradicular
Cirurgia
Alveoloplastia
Amputação radicular com obturação retrógrada
Amputação radicular sem obturação retrógrada
Apicetomia birradiculares com obturação retrógrada
Apicetomia birradiculares sem obturação retrógrada
Apicetomia multirradiculares com obturação retrógrada
Apicetomia multirradiculares sem obturação retrógrada
Apicetomia unirradiculares com obturação retrógrada
Apicetomia unirradiculares sem obturação retrógrada
Aprofundamento/aumento de vestíbulo
Biópsia de boca
Biópsia de glândula salivar
Biópsia de lábio
Biópsia de língua
Biópsia de mandíbula
Biópsia de maxila
Bridectomia
Bridotomia
Cirurgia para exostose maxilar
Cirurgia para torus mandibular – bilateral
Cirurgia para torus mandibular – unilateral
Cirurgia para torus palatino
Coleta de raspado em lesões ou sítios específicos da região buco-maxilo-facial
Cunha proximal
Diagnóstico e tratamento de estomatite herpética
Diagnóstico e tratamento de estomatite por candidose
Diagnóstico e tratamento de halitose
Diagnóstico e tratamento de xerostomia
Exérese de lipoma na região buco-maxilo-facial
Exérese ou excisão de cálculo salivar
Exérese ou excisão de cistos odontológicos
Exérese ou excisão de mucocele
Exérese ou excisão de rânula
Exodontia a retalho
Exodontia de permanente por indicação ortodôntica/protética
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Exodontia de raiz residual
Exodontia simples de permanente
Frenulectomia labial
Frenulectomia lingual
Frenulotomia labial
Frenulotomia lingual
Odonto-secção
Punção aspirativa na região buco-maxilo-facial
Reconstrução de sulco gengivo-labial
Redução cruenta de fratura alvéolo dentária
Redução incruenta de fratura alvéolo dentária
Remoção de dentes inclusos/impactados
Remoção de dentes semi-inclusos/impactados
Remoção de odontoma
Tratamento cirúrgico das fístulas buco nasal
Tratamento cirúrgico das fístulas buco sinusal
Tratamento cirúrgico de bridas constritivas da região buco-maxilo-facial
Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos moles na região buco-maxilo-facial
Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos ósseos/cartilaginosos na região buco-maxilo-facial
Tratamento cirúrgico de tumores benignos de tecidos ósseos/cartilaginosos na região buco-maxilo-facial
Tratamento cirúrgico dos tumores benignos de tecidos moles na região buco-maxilo-facial
Tratamento cirúrgico para tumores odontogênicos benignos – sem reconstrução
Ulectomia
Ulotomia
Odontopediatria
Aplicação de cariostático
Aplicação de selante - técnica invasiva
Aplicação de selante de fóssulas e fissuras
Aplicação tópica de verniz fluoretado
Condicionamento em odontologia
Condicionamento em odontologia para pacientes com necessidades especiais
Controle de cárie incipiente
Coroa de acetato em dente decíduo
Coroa de acetato em dente permanente
Coroa de aço em dente decíduo
Coroa de aço em dente permanente
Coroa de policarbonato em dente decíduo
Coroa de policarbonato em dente permanente
Estabilização de paciente por meio de contenção física e/ou mecânica
Estabilização por meio de contenção física e/ou mecânica em pacientes com necessidades especiais em odontologia
Exodontia simples de decíduo
Pulpotomia em dente decíduo
Remineralização dentária
Restauração atraumática em dente decíduo
Restauração atraumática em dente permanente
Tratamento endodôntico em dente decíduo
Periodontia
Acompanhamento de tratamento/procedimento cirúrgico em odontologia
Aumento de coroa clínica
Cirurgia odontológica a retalho
Cirurgia periodontal a retalho
Dessensibilização dentária
Gengivectomia
Gengivoplastia
Imobilização dentária em dentes decíduos
10

Imobilização dentária em dentes permanentes
Raspagem sub-gengival/alisamento radicular
Raspagem supra-gengival
Remoção dos fatores de retenção do biofilme dental (placa bacteriana)
Tratamento de abscesso periodontal agudo
Tratamento de gengivite necrosante aguda (GUNA)
Coroa provisória com pino
Coroa provisória sem pino
Coroa total em cerômero
Coroa total metálica
Núcleo de preenchimento
Núcleo metálico fundido
Pino pré-fabricado
Provisório para Restauração metálica fundida
Restauração metálica fundida

Prótese

Radiologia
Levantamento Radiográfico (exame radiodôntico)
Radiografia interproximal - bite-wing
Radiografia oclusal
Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia)
Radiografia periapical
21.2 Plano superior
Além da cobertura integral do plano básico, deverá oferecer cobertura no mínimo para os seguintes procedimentos:
Aparelhos Ortodônticos Fixos e Móveis
Restauração em resina (indireta) – Inlay
Restauração em resina (indireta) – Onlay
Coroa total metalo plástica – resina acrílica
Órtese miorrelaxante (placa oclusal estabilizadora)
Prótese parcial fixa em metalo plástica
Prótese parcial fixa provisória
Prótese parcial removível com grampos bilateral
Prótese parcial removível provisória acrílica com ou sem grampos
Prótese total
21.3 Plano executivo
Além da cobertura integral do plano básico e superior, deverá oferecer outros serviços e ou reembolsos.
Os serviços oferecidos por cada operadora, além dos acima descritos, bem como os preços individuais, estão relacionados
no item 22 – TABELA DE SERVIÇOS E PREÇOS.
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22. Tabela de serviços e preços
ADMIX - ODONTOPREV - R$ 11,52

BÁSICO

Além dos previstos no SUBITEM 21.1, o
plano oferece também:
- Enxerto conjuntivo subepitelial
- Enxerto gengival livre
- Enxerto pediculado
- Sepultamento radicular
- Teste de PH salivar
- Tratamento conservador de luxação da
articulação temporomandibular - ATM
- Tunelização

ALIANÇA - DENTAL UNI - R$ 11,52

PRODENT - R$ 11,52

- Enxerto gengival livre
- Enxerto pediculado
- Sepultamento radicular
- Teste de PH salivar
- Tratamento conservador de luxação da
articulação temporomandibular - ATM
- Tunelização

- Enxerto conjuntivo subepitelial
- Enxerto gengival livre
- Enxerto pediculado
- Sepultamento radicular
- Teste de PH salivar
- Tratamento conservador de luxação da
articulação temporomandibular - ATM
- Tunelização

Além dos previstos no SUBITEM 21.1, o
plano oferece também:
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O plano oferece o previsto no SUBITEM
21.1

SUPERIOR

ADMIX - ODONTOPREV - R$ 25,00
ALIANÇA - DENTAL UNI - R$ 21,90
PRODENT - R$ 23,90
Além dos previstos no SUBITEM 21.1 +
Além dos previstos no SUBITEM 21.1 +
O plano oferece o previsto no
21.2, o plano oferece também:
21.2, o plano oferece também:
SUBITEM 21.1 + 21.2
- Aparelho de Klammt, de Thurow e Extra - Conserto em prótese parcial removível
(exclusivamente em consultório)
bucal
- APM - Aparelho de Protração Mandibular - Conserto em prótese total (exclusivamente em consultório)
- Arco lingual
- Documentação Orto - Panorâmica + Te- Barra transpalatina fixa e removível
leradiografia + Modelo
- Bionator de Balters
- Documentação Orto Básica - Panorâmica
- Blocos Geminados de Clark - Twinblock
+ Teleradiografia
- Botão de Nance
- Documentação Orto Média - Panorâmica
- Clareamento de dente desvitalizado
+ Teleradiografia + Foto
- Conserto em prótese parcial removível
- Fixação de Fratura Protética Prótese Par- Conserto em prótese total
cial Removível (em consultório)
- Coroa 3/4 ou 4/5
- Fixação de Fratura Protética Protese To- Coroa total acrília prensada
tal (em consultório)
- Coroa total metalo ceramica
- Fotografia
- Coroa Veneer
- Modelos ortodônticos
- Dijuntor palatino - Hirax e Macnamara
- Radiografia ATM 1 posição
- Discrepância de modelos
- Distalizador: com mola nitinol, de Hilgers, - Radiografia ATM 2 posições
- Radiografia ATM 3 posições
Distal jet, Pendulo/pendex, tipo Jones Jig
- Documentação ortodôntica básica, com- - Radiografia de mão e punho - carpal
- Radiografia panorâmica com traçado cepleta, de controle, especial e ortopédica
falométrico
- Fotografia
- Recolocação de Dente em Prótese Par- Gianelly
cial Removível (em consultório)
- Grade palatina fixa e removível
- Recolocação de Dente em Prótese Total
- Herbst encapsulado
(em consultório)
- Mantenedor de espaço fixo e removível
- Slide
- Mascara facial - Delaire e tração reversa
- Teleradiografia Antero Posterior
- Mentoneira
- Teleradiografia com traçado cefalomé- Modelador elástico de Bimler
trico
- Modelos de trabalho
- Teleradiografia Postero Anterior
- Modelos ortodônticos
- Traçado cefalométrico
- Monobloco
- Panorâmica + Modelos ortodônticos
- Pistas diretas de planas - superior e inferior
- Pistas indiretas de planas
- Placa: de distalização de molares, de
Hawley, de Hawley com torno expansor, de
mordida ortodôntica, de verticalização de
caninos, dupla de Sanders, encapsulada de
Maurício, labio-ativa, oclusal resiliente
- Plano anterior fixo e Plano inclinado
- Prótese parcial fixa em metalo cerâmica
- Prótese total imediata
- Quadrihelice
- Radiografia da ATM
- Radiografia da mão e punho - carpal
- Recuperador de espaço
- Reembasamento de prótese total ou parcial - imediato (em consultório)
- Reembasamento de prótese total ou parcial - mediato (em laboratório)
- Regulador de função de Frankel
- Remoção de corpo estranho no seio maxilar
- Simões Network
- Slide
- Splinter
- Telerradiografia
- Telerradiografia com traçado cefalométrico
- Traçado cefalométrico
- Tracionamento cirurgico com finalidade
ortodôntica
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EXECUTIVO

ADMIX - ODONTOPREV - R$ 55,01

ALIANÇA - DENTAL UNI - R$ 51,20

PRODENT - R$ 97,20

Além dos previstos no Plano Superior, o
plano oferece também:

Além dos previstos no Plano Superior, o
plano oferece também:

Além dos previstos no Plano Superior,
o plano oferece também:

- Cirurgia odontológica com aplicação de
aloenxertos
- Coroa total em cerâmica pura
- Estudo e planejamento ortodôntico
- Faceta em cerâmica pura
- Faceta em cerômero
- Manutenção de aparelho ortodôntico fixo
- Manutenção de aparelho ortodôntico ortopédico
- Manutenção de aparelho ortodôntico removível
- Panorâmica especial para ATM
- Placa de acetato para clareamento caseiro
- Protese fixa adesiva em ceromero livre de
metal (metal free)
- Protese fixa adesiva indireta em metalo
ceramica
- Protese parcial fixa em ceromero livre de
metal (metal free)
- Protese parcial fixa in Ceram livre de metal (metal free)
- Protese parcial removível com encaixes
de precisão ou de semi precisão
- Radiografia panorâmica de mandíbula/
maxila (ortopantomografia) com traçado
cefalométrico
- Restauração em cerâmica pura - inlay
- Restauração em cerâmica pura - onlay

- Conserto em prótese parcial removível
(em consultório e em laboratório)
- Coroa 3/4 ou 4/5
- Coroa Adesiva 3/4
- Coroa Adesiva 4/5
- Coroa metalo-cerâmica
- Placa de acetato para clareamento caseiro
- Troca de dente quebrado em Prótese Total
- Troca de Resina Palental Prótese Total
- Troca de Resina Prótese Parcial Removível
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- Atendimento na rede credenciada +
livre escolha em regime de reembolso
conforme tabela no site
- Coroa total em cerâmica pura
- Coroa total metalo cerâmica
- Faceta em cerômero
- Protese parcial fixa em cerômero livre
de metal (metal free)
- Prótese parcial fixa em metalo cerâmica
- Prótese parcial fixa in Ceran livre de
metal (metal free)
- Restauração em cerâmica pura - inlay
- Restauração em cerâmica pura - onlay

23. As operadoras terão até 30/09/14 para oferecer atendimento nos 200 municípios abaixo:
São Paulo

Espírito Santo do Pinhal

Martinópolis

Rio Claro

Adamantina

Fernandópolis

Matão

Salto

Aguaí

Ferraz de Vasconcelos

Mauá

Salto de Pirapora

Agudos

Franca

Mirandópolis

Santa Bárbara d’Oeste

Americana

Francisco Morato

Mirante do Paranapanema

Santa Cruz do Rio Pardo

Amparo

Franco da Rocha

Mirassol

Santa Fé do Sul

Andradina

Garça

Mococa

Santa Isabel

Aparecida

Guararapes

Mogi das Cruzes

Santa Rita do Passa Quatro

Apiaí

Guaratinguetá

Mogi Guaçu

Santana de Parnaiba

Araçatuba

Guarujá

Moji Mirim

Santo Anastácio

Araraquara

Guarulhos

Mongaguá

Santo André

Araras

Hortolândia

Monte Alto

Santos

Aruja

Ibitinga

Monte Aprazível

São Bernardo do Campo

Assis

Ibiúna

Monte Mor

São Caetano do Sul

Atibaia

Igarapava

Nova Odessa

São Carlos

Avaré

Iguape

Novo Horizonte

São João da Boa Vista

Bariri

Ilha Solteira

Olímpia

São Joaquim da Barra

Barra Bonita

Indaiatuba

Orlândia

São José do Rio Pardo

Barretos

Itaberá

Osasco

São José do Rio Preto

Barueri

Itaí

Osvaldo Cruz

São José dos Campos

Batatais

Itanhaém

Ourinhos

São Manuel

Bauru

Itapecerica da Serra

Pacaembu

São Miguel Arcanjo

Bebedouro

Itapetininga

Paraguaçú Paulista

São Pedro

Birigui

Itapeva

Pariquera-Açu

São Roque

Boituva

Itapevi

Paulínia

São Sebastião

Botucatu

Itapira

Pederneiras

São Vicente

Bragança Paulista

Itápolis

Penápolis

Serra Negra

Caçapava

Itaquaquecetuba

Pereira Barreto

Sertãozinho

Cachoeira Paulista

Itararé

Peruíbe

Socorro

Cafelândia

Itatiba

Piedade

Sorocaba

Caieiras

Itirapina

Pindaminhangaba

Sumaré

Campinas

Itu

Piracicaba

Suzano

Campo Limpo Paulista

Ituverava

Pirajú

Taboão da Serra

Campos do Jordão

Jaboticabal

Pirajuí

Tanabi

Cândido Mota

Jacareí

Pirapozinho

Taquaritinga

Capão Bonito

Jales

Pirassununga

Tatuí

Capivari

Jandira

Poá

Taubaté

Caraguatatuba

Jaú

Porto Feliz

Teodoro Sampaio

Carapicuíba

José Bonifácio

Porto Ferreira

Tietê

Casa Branca

Jundiai

Praia Grande

Tremembé

Catanduva

Junqueirópolis

Presidente Bernardes

Tupã

Cerqueira Cesar

Juquitiba

Presidente Epitácio

Tupi Paulista

Cotia

Leme

Presidente Prudente

Ubatuba

Cruzeiro

Lençóis Paulista

Presidente Venceslau

Valinhos

Cubatão

Limeira

Promissão

Valparaiso

Cunha

Lins

Rancharia

Vargem Grande do Sul

Diadema

Lorena

Regente Feijó

Vargem Grande Paulista

Dracena

Lucélia

Registro

Varzea Paulista

Embu

Mairiporã

Ribeirão Pires

Votorantim

Embu-Guaçu

Marília

Ribeirão Preto

Votuporanga
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