R$ 13,56

ESSENCIAL

195 procedimentos
Coberturas do rol da ANS vigente
• Urgências (Curativos, reparos e alívio da dor)
• Cirurgias (Extrações simples e tratamentos
cirúrgicos da região bucomaxilo-facial em
consultório)
• Dentística (Restaurações)
• Diagnóstico (Consulta Inicial)
• Endodontia (Tratamento de Canal)
• Odontopediatria (Tratamento para crianças até 14
anos)
• Periodontia (Tratamento da Gengiva)
• Prevenção (Orientação, polimento e aplicação de
flúor e selantes)
• Prótese (Coroa provisória e total - metálica e
cerômero para dentes anteriores; Núcleo metálico
fundido; Coroa provisória e demais procedimentos
garantidos pelo Rol ANS)
• Radiologia (Radiografias)

R$ 14,20

ESSENCIAL PLUS

214 procedimentos
Rol da ANS + Coberturas Complementares
• Cirurgia odontológica com aplicação de
aloenxertos
• Clareamento de dente desvitalizado
• Consulta para técnica de clareamento dentário
caseiro
• Enxerto conjuntivo subepitelial

• Mantenedor de espaço fixo
• Mantenedor de espaço removível
• Manutenção periodontal
• Panorâmica especial para ATM
• Radiografia da ATM
• Radiografia da mão e punho - carpal
• Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila
(ortopantomografia) com traçado cefalométrico
• Redução de tuberosidade
• Remoção de corpo estranho no seio maxilar
• Técnica de localização radiográfica
• Telerradiografia
• Telerradiografia com traçado cefalométrico
• Teste de capacidade tampão da saliva
• Teste de contagem microbiológica
cirúrgico
com
finalidade
• Tracionamento
• ortodôntica

R$ 15,56

ESSENCIAL PLUS DOC

227 procedimentos
Coberturas do Essencial Plus + Documentação
ortodôntica
• Cirurgia odontológica com aplicação de
• aloenxertos
• Clareamento de dente desvitalizado
• Consulta para técnica de clareamento dentário
• caseiro
• Documentação ortodôntica completa / especial
• Documentação ortopédica completa
• Enxerto conjuntivo subepitelial
• Fotografia
• Mantenedor de espaço fixo / removível
• Manutenção periodontal
• Modelos de trabalho

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelos ortodônticos
Panorâmica + modelos ortodônticos
Panorâmica especial para ATM
Radiografia da ATM
Radiografia da mão e punho - carpal
Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila
(ortopantomografia) com traçado cefalométrico
Redução de tuberosidade
Remoção de corpo estranho no seio maxilar
Slide
Técnica de localização radiográfica
Telerradiografia
Telerradiografia com traçado cefalométrico
Teste de capacidade tampão da saliva
Teste de contagem microbiológica
Traçado cefalométrico
Tracionamento
cirúrgico
com
finalidade
ortodôntica

R$ 19,08

PLENO

225 procedimentos
Coberturas do Essencial Plus + Complementares
de prótese
• Coroa 3/4 ou 4/5
• Coroa total em cerômero (dentes posteriores)
• Coroa total metalo plástica – cerômero
• Coroa total metalo plástica - resina acrílica
• Faceta em cerômero
• Provisório para faceta
• Provisório para inlay/onlay
• Restauração em cerômero - inlay
• Restauração em cerômero - onlay
• Restauração em resina (indireta) - inlay
• Restauração em resina (indireta) - onlay

R$ 67,27

PLENO PLUS

254 procedimentos
Coberturas do Essencial Plus + Prótese Completa
• Conserto em prótese total (exclusivamente em
consultório)
• Conserto em prótese parcial removível
• (exclusivamente em consultório)
• Coroa 3/4 ou 4/5
• Coroa total em cerâmica pura
• Coroa total em cerômero (dentes posteriores)
• Coroa total metalo cerâmica
• Coroa total metalo plástica - cerômero
• Coroa total metalo plástica - resina acrílica
• Coroa venner
• Faceta em cerâmica pura
• Faceta em cerômero
• Laminado em resina
• Órtese miorrelaxante
• Placa de acetato para clareamento caseiro
• Prótese fixa adesiva em cerômero livre de metal
• Prótese fixa adesiva indireta em metalo cerâmica
• Prótese fixa adesiva indireta em metalo plástica
• Prótese parcial fixa em cerômero livre de metal
• Prótese parcial fixa em metalo cerâmica
• Prótese parcial fixa em metalo plástica
• Prótese parcial fixa in ceran livre de metal
• Prótese parcial fixa provisória
• Prótese parcial removível com encaixes de
• precisão ou semi precisão
• Prótese parcial removível com grampos bilateral
• Prótese parcial removível provisória em acrílico
com ou sem grampo
• Prótese total
• Prótese total imediata

• Prótese total incolor
• Provisório para faceta
• Provisório em cerômero para inlay/onlay
• Reembasamento de prótese total ou parcial
imediato (em consultório)
• Reembasamento de prótese total ou parcial
imediato (em consultório)
• Restauração em cerâmica pura - inlay
• Restauração em cerâmica pura - onlay
• Restauração em cerômero - inlay
• Restauração em cerômero - onlay
• Restauração em resina (indireta) - inlay
• Restauração em resina (indireta) – onlay

R$ 71,10

UNIMED ODONTO
Conheça os planos

PLENO ORTODONTIA

275 procedimentos
Coberturas do Pleno + Ortodontia completa
• Aparelho ortodôntico fixo metálico
• Aparelho ortodôntico fixo metálico parcial
• Aparelho removível
• Manutenção de aparelho ortodôntico fixo
• Manutenção de aparelho ortodôntico ortopédico
• Manutenção de aparelho ortodôntico removível
• Documentação ortodôntica
• Documentação ortodôntica completa

R$ 88,09

PLENO TOP

319 procedimentos
Coberturas de todos os planos anteriores
Rol Ampliado + Prótese Completa + Aparelho,
Documentação e Manutenção Ortodôntica

Informações na Secretaria:
(13) 3223-2377
(13) 97402-8882

