
DENTISTAS E CLÍNICAS 

CREDENCIADOS 

Para consulta aos credenciados, o 

associado deve acessar: 

www.unimedodonto.com.br e 

informar o Plano Pleno (sem orto) 

Empresarial, Estado e Cidade.  

ISENÇÃO DE CARÊNCIAS: condição 

para os associados que aderem ao Plano 

Odontológico no mesmo momento de 

adesão à Asseta. 

Além dos benefícios citados, o 

Plano Pleno também cobre: 

Odontopediatria (até 14 anos); 

Provisório para faceta; 

Faceta em cerômetro; 

Provisório para onlay / inlay; 

Restauração em cerômero inlay/onlay; 

Coroa total acrílica prensada; 

Coroa total metalo-plástica; 

– resina acrílica 

VIGÊNCIA:  as adesões são realizadas até o 15º dia de cada mês, 

para vigência no 1º dia do mês seguinte. 

ADESÃO:  para aderir ao Plano Odontológico basta solicitar o 

Termo de Adesão. No mês da solicitação deve ser pago o boleto 

de entrada no valor 1 (uma) mensalidade por associado. 

CONVÊNIOS ASSETA  
Plano Odontológico (OPCIONAL) 

  

Plano com Assistência em Procedimentos de Baixa Complexidade 

Vigência da Tabela: 01/05/2018 a 30/04/2019 – REAJUSTE ANUAL EM MAIO 

PLANO PLENO (SEM ORTODONTIA) EMPRESARIAL 

 

 

 

ROLL DE PROCEDIMENTOS COBERTOS 

DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO Tratamento de alveolite Coroa total metálica Redução de fratura alvéolo-dentária 

Consulta odontológica inicial Tratamento de pericoronarite Ajuste oclusal Odonto-secção 

Atividade educativa em saúde bucal Tratamento de abcesso periodontal agudo PERIODONTIA (Tratamento Gengival) Amputação radicular 

Aplicação tópica de flúor Incisão e drenagem de abcesso intra e extraoral Raspagem supragengival e subgengival Cirurgia para tórus/exostose 

Profilaxia: polimento coronário ENDODONTIA (Canal) Dessensibilização dentária Tratamento cirúrgico de fístulas buconasal e bucossinusal 

Controle de cárie incipiente Capeamento pulpar direto Gengivectomia/gengivoplastia Tratamento cirúrgico de tumores benignos odontogênicos 

Remineralização Pulpotomia Aumento de coroa clínica Tratamento cirúrgico de hiperplasias na região bucal 

RADIOLOGIA Tratamento endodôntico Imobilização dentária em dentes permanentes Tratamento cirúrgico de tumores benignos na região bucal 

RX periapical Remoção do núcleo intrarradicular Cirurgia periodontal a retalho Exérese de cálculo salivar 

RX interproximal Tratamento de perfuração endodôntica Cunha proximal Retirada de corpo estranho no seio maxilar 

RX oclusal Preparo para núcleo intrarradicular Enxerto subepitelial Tracionamento cirúrgico com finalidade ortodôntica 

RX panorâmico sem traçado Retratamento endodôntico Enxerto gengival livre 

 

RX panorâmico com traçado Clareamento de dente desvitalizado CIRURGIA 

RX da ATM CLÍNICA GERAL E PRÓTESE Exodontia 

Telerradiografia Restauração em amálgama Ulotomia/ulectomia 

RX de mão e punho-carpal Restauração em resina fotopolimerizável Frenectomia 

Telerradiografia com traçado Faceta direita em resina fotopolimerizável Alveoplastia 

URGÊNCIA Núcleo de preenchimento Vestibuloplastia 

Controle de hemorragia Pino pré-fabricado Sulcoplastia 

Pupectomia Núcleo metálico fundido Exérese de cisto, mucocele, rânula e lipoma na região bucal 

Colagem de fragmentos dentários Provisório imediato Apicetomia 

Recimentação de trabalhos protéticos Restauração metálica fundida Biópsia/punção na região bucal 

Reimplante dentário de contenção Coroa total em cerômero - dentes anteriores Bridectomia/bridotomia 

 

     

 

PLANO NACIONAL  CARÊNCIAS 

INTEGRAL  Urgência e Emergência 24 horas 

R$ 20,97 
mensal 

 Diagnóstico 24 horas 

 Extração simples s/ curativo 24 horas 

 Prevenção em Saúde Bucal 60 dias 

 Radiologia 60 dias 

 Dentista 60 dias 

 Cirurgia 60 dias 

 Periodontia 90 dias 

 Endodontia 90 dias 

 Próteses 180 dias 

POR ASSOCIADO  Demais procedimentos 180 dias 

  
*Contado a partir do 1º dia do mês seguinte à adesão. 

 

http://www.unimedodonto.com.br/


 

 

 

 


