PLANO ODONTOLÓGICO LARGE
1. Os beneficiários e seus dependentes que optarem pela adesão ao plano odontológico,
onde houver rede credenciada pela Odontoprev/Odontosystem, terão carências entre
90 (noventa) a 105 (cento e cinco) dias, dependendo da data de contratação do Plano.
2. Uma vez contratado o benefício de PLANO ODONTOLÓGICO, o prazo mínimo de
permanência deve ser de 12 (doze) meses.
3. Em caso de desligamento antes de findo o prazo mínimo de permanência (12 meses),
deverá realizar o pagamento das mensalidades inadimplentes acrescido multa de 50%
do valor remanescente para contemplar o prazo mínimo de permanência.

4. Em caso de inadimplemento, a CONSULTE ASSISTÊNCIA MÉDICA se reserva o
direito de:
i. Incluir os dados dos associados nos cadastros de proteção ao crédito e/ou
realizar o protesto dos títulos inadimplidos pelos associados, mediante
notificação para o endereço cadastrado oportunizando ao associado quitar
o débito em tempo hábil.
ii. De cobrar multa e juros em razão de eventual atraso no pagamento e todos
os encargos, de qualquer natureza, gerados pelo atraso de sua parcela
serão de inteira responsabilidade do associado.
iii. No período de inadimplência titular e dependentes ficam com utilização
suspensa, impedidos de atendimento para qualquer procedimento coberto
pelo plano odontológico.
iv. O cliente que adimplir as faturas em aberto deverá enviar os comprovantes
de pagamento através dos canais oficiais de atendimento incluídos no site
www.consulteassist.com.br.
5. O prazo para reativação do PLANO ODONTOLÓGICO será de 12 (doze) dias úteis.
6. Entende-se por Plano com rede ampla o Plano odontológico fomentado pela rede
credenciada da ODONTOPREV ou similar.
7. UTILIZAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS
i. Para utilização, identificação da rede credenciada e agendamento de
consultas, o usuário deverá baixar o aplicativo odonto system e informar
CPF e data de nascimento.
8. Procedimentos cobertos de acordo com rol da ANS:
i. EMERGÊNCIA

1.
2.
3.
4.

Colagem de fragmentos dentários
Consulta odontológica de Urgência
Consulta odontológica de Urgência 24 hs
Controle de hemorragia com aplicação de agente hemostático em
região buco áxilo- facial
5. Controle de hemorragia sem aplicação de agente hemostático em
região buco áxilo-facial
6. Incisão e Drenagem extra-solar de abscesso, hematoma e/ou
flegmas da região buco áxilo- facial
7. Incisão e Drenagem intra-oral de abscesso, hematoma e/ou flegmão
da região bucomaxilo- facial
8. Pulpectomia
9. Recimentação de trabalhos protéticos
10. Redução simples de luxação de Articulação Têmporo-mandibular
(ATM)
11. Reembasamento de coroa provisória
12. Reimplante dentário com contenção
13. Remoção de dreno extra-oral
14. Remoção de dreno intra-oral
15. Restauração temporária / tratamento expectante
16. Sutura de ferida em região buco-maxilofacial
17. Tratamento de alveolite
18. Tratamento de pericoronarite
ii. CIRURGIA
1. Exodontia simples de permanente
2. Exérese ou excisão de rânula
3. Exodontia a retalho
4. Exodontia de raiz residual
5. Electomia
6. lveoloplastia
7. Apicetomia birradiculares com obturação retrógrada
8. Apicetomia birradiculares sem obturação retrógada
9. Apicetomia multirradiculares com obturação retrógada
10. Apicetomia multirradiculares sem obturação retógrada
11. Apicetomia unirradiculares com obturação retrógada
12. Apicetomia unirradiculares sem obturação retrógada
13. Biópsia de boca
14. Cirurgia para torus mandibular – bilateral
15. Cirurgia para torus mandibular – unilateral
16. Cirurgia para torus palatino
17. Cunha proximal
18. Exérese ou excisão de mucocele

19. Frenulectomia labial
20. Frenulectomia lingual
21. Remoção de dentes inclusos / impactados
22. Remoção de dentes semi-inclusos /impactados
23. Ulotomia
24. Aprofundamento/aumento de vestíbulo
25. Redução cruenta de fratura alvéolo dentária
26. Coleta de raspado em lesões ou sítios específicos da região bucomaxilo-facial
27. Diagnóstico e tratamento de erostomia
28. Exodontia de permanente por indicação ortodôntica/protética
29. Frenulotomia lingual
30. Redução incruenta de fratura alvéolo dentária
31. Exérese ou excisão de cálculo salivar
32. Reconstrução de sulco gengivo-labial
33. Tratamento cirúrgico das fístulas buco nasal
34. Tratamento cirúrgico das fístulas buco sinusal
35. Exérese ou excisão de cistos odontológicos
36. Remoção de odontoma
37. Tratamento cirúrgico de tumores benignos de tecidos
ósseos/cartilaginosos na região buco- maxilo-facial
38. Amputação radicular com obturação retrógrada
39. Amputação radicular sem obturação retrógrada
40. Biópsia de glândula salivar
41. Biópsia de lábio
42. Biópsia de língua
43. Biópsia de mandíbula
44. Biópsia de maxila
45. Bridectomia
46. Bridotomia
47. Cirurgia para exostose maxilar
48. Diagnóstico e tratamento de estomatite herpética
49. Diagnóstico e tratamento de estomatite por candidose
50. Diagnóstico e tratamento de halitose
51. Exérese de lipoma na região buco-maxilofacial
52. Frenulotomia labial
53. Odonto-secção
54. Punção aspirativa na região buco-maxilofacial
55. Tratamento cirúrgico de bridas constritivas da região buco-maxilofacial
56. Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos moles na região
buco-maxilo-facial
57. Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos ósseos/cartilaginosos

na região buco-maxilo- facial
58. Tratamento cirúrgico dos tumores benignos de tecidos moles na
região buco-maxilofacial
59. Tratamento Cirúrgico para tumores odontogênicos benignos – sem
reconstrução
60. Retirada de corpo estranho subcutâneo ou submucoso da região
buco-maxilo-facial
iii. DENTÍSTICA
1. Restauração de amálgama - 1 face
2. Restauração de amálgama - 2 faces
3. Restauração de amálgama - 3 faces
4. Restauração de amálgama - 4 faces
5. Ajuste Oclusal por acréscimo
6. Restauração em ionômero de vidro - 1 face
7. Restauração em ionômero de vidro - 2 faces
8. Restauração em ionômero de vidro - 3 faces
9. Restauração em ionômero de vidro - 4 faces
10. Restauração em resina fotopolimerizável 1 face
11. Restauração em resina fotopolimerizável 4 faces
12. Restauração em resina fotopolimerizável 2 faces
13. Restauração em resina fotopolimerizável 3 faces
14. Faceta direta em resina fotopolimerizável
15. Remoção de trabalho protético
16. Ajuste Oclusal por desgaste seletivo
17. Fotografia
18. Capeamento pulpar direto
iv. DIAGNÓSTICO
1. Consulta odontológica inicial
2. Controle pós-operatório em odontologia
3. Diagnóstico anatomopatológico em citologia esfoliativa na região
buco-maxilofacial
4. Diagnóstico anatomopatológico em material de biópsia na região
buco-maxilofacial
5. Diagnóstico anatomopatológico em peça cirúrgica na região bucomaxilo-facial
6. Diagnóstico anatomopatológico em punção na região buco-maxilofacial
7. Consulta odontológica
8. Diagnóstico e planejamento para tratamento odontológico
v. ENDODONTIA

1. Curativo de demora em endodontia
2. Pulpotomia
3. Tratamento endodôntico birradicular
4. Tratamento endodôntico unirradicular
5. Tratamento endodôndico de dente com rizogêneses incompleta
6. Remoção de núcleo intrarradicular
7. Tratamento endodôntico multirradicular
8. Preparo para núcleo intrarradicular
9. Retratamento endodôntico birradicular
10. Retratamento endodôntico multirradicular
11. Retratamento endodôntico unirradicular
12. Remoção de corpo estranho intracanal
13. Remoção de material obturador intracanal para retratamento
endodôntico
14. Tratamento de perfuração endodôntica
vi. ODONTOPEDIATRIA
1. Aplicação de cariostático
2. Aplicação de selante - técnica invasiva
3. Aplicação de selante de fóssulas e fissuras
4. Aplicação tópica de verniz fluoretado
5. Condicionamento em Odontologia
6. Exodontia simples de decíduo
7. Remineralização
8. Tratamento endodôntico em dente decíduo
9. Controle de cárie incipiente
10. Coroa de policarbonato em dente decíduo
11. Restauração atraumática em dente decíduo
12. Restauração atraumática em dente permanente
13. Coroa de aço em dente decíduo
14. Condicionamento em odontologia para pacientes com necessidades
especiais
15. Coroa de acetato em dente decíduo
16. Coroa de acetato em dente permanente
17. Coroa de aço em dente permanente
18. Coroa de policarbonato em dente permanente
19. Estabilização de paciente por meio de contenção física e/ou
mecânica
20. Estabilização por meio de contenção física e/ou mecânica em
pacientes com necessidades especias em odontologia
21. Pulpotomia em dente decíduo
vii. PERIODONTIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imobilização dentária em dentes decíduos
Imobilização dentária em dentes permanentes
Gengivectomia
Raspagem supra-gengival
Gengivoplastia
Raspagem sub-gengival/alisamento radicular
Acompanhamento de tratamento/procedimento cirúrgico em
odontologia
8. Cirurgia periodontal a retalho
9. Cirurgia odontológica a retalho
10. Dessensibilização dentária
11. Enxerto pediculado
12. Remoção dos fatores de retenção do Biofilme Dental (Placa
Bacteriana)
13. Tratamento de abscesso periodontal agudo
14. Tratamento de gengivite necrosante aguda- GNA
15. Tunelização
16. Aumento de coroa clínica
17. Enxerto gengival livre
viii. PREVENÇÃO
1. Atividade educativa em odontologia para pais e/ou cuidadores de
pacientes com necessidades especiais
2. Aplicação tópica de flúor
3. Atividade educativa em saúde bucal
4. Atividade educativa para pais e/ou cuidadores
5. Controle de biofilme (placa bacteriana)
6. Profilaxia: polimento coronário
7. Teste de fluxo salivar
8. Teste de PH salivar
ix. PROTÉSE DENTÁRIA
1. Coroa provisória com pino
2. Coroa total em cerômero
3. Provisório para Restauração metálica fundida
4. Coroa provisória sem pino
5. Coroa total metálica
6. Núcleo de preenchimento
7. Núcleo metálico fundido
8. Pino pré fabricado
9. Restauração metálica fundida
x. RADIOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.

Radiografia interproximal - bite-wing
Radiografia periapical
Radiografia oclusal
Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia)
Levantamento Radiográfico (Exame Radiodôntico)

