
Individual ou Familiar

data ____/____/________

LIVRE ESCOLHA DO DENTISTA

O tratamento odontológico é realizado em consultório 
próprio do dentista cooperado. Basta escolher o 
especialista desejado no Manual do Beneficiário 
UNIODONTO ou em nosso site 
www.uniodontosantos.com.br.

CREDIBILIDADE TOTAL

Cada tratamento odontológico realizado pelos dentistas 
cooperados da UNIODONTO tem a credibilidade de mais 
de 40 anos de tradição e um plano no qual o seu 
bem-estar é prioridade. Na Uniodonto, você é atendido 
pelo dono da cooperativa, nosso dentista cooperado.

AMPLA REDE DE ATENDIMENTO

Os beneficiários poderão ser atendidos na área de 
atuação da UNIODONTO Santos, que inclui as cidades 
de: Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, 
Monguagá, Itanhaém e Peruíbe.

PARCELAMENTO PRÓPRIO

Com a UNIODONTO, os beneficiários contam com a 
facilidade de parcelar os atos complementares, ou seja, 
procedimentos não cobertos, para que possam realizar o 
tratamento que desejarem.

PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS

Para atendimentos de urgência, você está seguro em 
todas as cidades do seu grupo de municípios, 24 horas 
por dia. O pronto atendimento é autorizado para 
utilização após um dia da efetuação do cadastro do 
beneficiário.

Para demais localidades, consulte sobre o atendimento 
na região que visitar.

Dependentes Legais

Cônjuge, companheiro(a), filhos(as) solteiros(as) até completarem 24 anos, 
filhos(as) solteiros(as) inválidos com comprovação, menor sob guarda 
desde que resida com o titular, tutelado(a) e enteado(a).

Agregados

Pai, mãe, sogro(a), filhos(as) solteiros(as) maiores, menor sob guarda não 
residindo com o titular, irmão(ã) solteiro, sobrinhos(as) e netos(as).

Não esqueça os documentos necessários para adesão ao 
plano odontológico:
• RG e CPF do titular e dependentes maiores de 18 anos 
(menores de 18 anos, somente RG ou Certidão de Nascimento).

• Comprovante de endereço.

O contrato será efetuado mediante o pagamento da primeira 
mensalidade.

Feito especialmente para quem procura um plano odontológico 
com ampla cobertura para realizar todos os tratamentos 
essenciais para uma boa manutenção da saúde bucal.

Tabela de Valores Promocionais
Valores válidos até agosto de 2016
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Débito em Conta Corrente | Cartão de Crédito | Cheque Pré

Boleto

Pessoas

1

2

3

4

5

36 meses
Por pessoa

R$ 37,00

R$ 35,00

R$ 34,00

R$ 33,00

R$ 32,00

Valor
com desconto

R$ 37,00

R$ 70,00

R$ 102,00

R$ 132,00

R$ 160,00

Cartão de Crédito
em 12x

R$ 111,00

R$ 210,00

R$ 306,00

R$ 396,00

R$ 480,00

Cheque Pré
em 3x

R$ 444,00

R$ 840,00

R$ 1.224,00

R$ 1.584,00

R$ 1.920,00

Carência

cartão ou
à vista

sem
carência

cheque
pré

60 dias

Pessoas

1

2

3

4

5

12 meses
Valor

R$ 68,50

R$ 137,00

R$ 205,50

R$ 274,00

R$ 342,50

24 meses
Valor

R$ 54,80

R$ 109,60

R$ 164,40

R$ 219,20

R$ 274,00

36 meses
Por pessoa

R$ 44,50

R$ 43,00

R$ 42,00

R$ 41,00

R$ 40,00

Valor
com desconto

R$ 44,50

R$ 86,00

R$ 126,00

R$ 164,00

R$ 200,00

Carência

60 dias

Bancos autorizados para débito automático em conta corrente:
Banco do Brasil, Itaú e Santander

Forma de Pagamento

À vista (Dinheiro/Cheque/
Cartão de Débito)

Cartão de Crédito

Débito em Conta Corrente

Cheque Pré

Por pessoa

R$ 45,50

R$ 45,50

R$ 45,50

R$ 45,50

Carência

sem
carência

60 dias

Valor das parcelas

R$ 1.092,00
            por pessoa

R$ 91,00
            por pessoa

R$ 45,50
            por pessoa

R$ 364,00
            por pessoa

Nº de parcelas

à vista

em 12x

em 24x

em 3x

24 meses

Forma de Pagamento

À vista (Dinheiro/Cheque/
Cartão de Débito)

Cartão de Crédito

Débito em Conta Corrente

Cheque Pré

Por pessoa

R$ 57,00

R$ 57,00

R$ 57,00

R$ 57,00

Carência

sem
carência

60 dias

Valor das parcelas

R$ 684,00
            por pessoa

R$ 57,00
            por pessoa

R$ 57,00
            por pessoa

R$ 228,00
            por pessoa

Nº de parcelas

à vista

em 12x

em 12x

em 3x

12 meses

Conheça os Planos Inteligentes da Uniodonto e escolha o que mais se encaixa em seu perfil.
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mídias internas 0010 - 2016

ANS - nº 31375-1

COBERTURA EM PRÉ PAGAMENTO
CONSULTA - EMERGÊNCIA
• Consulta Inicial: Exame clínico e plano de tratamento.
• Exame histopatológico

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA:
• Curativo em caso de hemorragia bucal
• Curativo em caso de odontalgia aguda/pulpectomia/necrose
• Imobilização dentária temporária
• Recimentação de peça protética
• Tratamento de alveolite
• Colagem de fragmentos
• Incisão e drenagem de abscesso extra oral
• Incisão e drenagem de abscesso intra-oral
• Reimplante de dente avulsionado
• Avaliação Técnica: Auditoria inicial ou final

RADIOLOGIA
• Radiografia periapical
• Levantamento periapical (a partir de 9 RX)
• Radiografia interproximal (Bite-Wing)
• Radiografia interproximal (Bite Wing) série completa (4 RX)
• Radiografia oclusal
• Radiografia panorâmica de mandíbula / maxila (ortopantomografia)

PREVENÇÃO + ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL
• Profilaxia: Pol. coronário + orientação
• Aplicação Tópica de Flúor + orientação
• Controle de placa bacteriana (evidenciação)

ODONTOPEDIATRIA
• Condicionamento em odontologia
• Aplicação tópica verniz/fluor + orientação
• Aplicação de selante + orientação
• Aplicação de selante-técnica invasiva
• Deciduo até 3 anos de idade - permanente até 2 anos de erupção
• Aplicação de cariostático-1 sessão
• Remineralização - flúorterapia
• Adequação do meio bucal c/ ionômero de vidro
• Adequação do meio bucal c/ IRM
• Restauração a ionômero de vidro
• Restauração preventiva
• Pulpotomia
• Tratamento endodôntico em decíduos
• Exodontia de dentes decíduos
• Aplicação tópica de flúor
• Aplicação de selante

DENTÍSTICA
• Restauração de amálgama - 1 face
• Restauração de superfície radicular
• Restauração de amálgama - 2 faces
• Restauração de amálgama - 3 faces
• Restauração de amálgama - 4 faces ou mais
• Restauração a pino intradentinário
• Rest. resina fotopolimerizável - 1 face (dentes anteriores)
• Rest. resina fotopolimerizável - 1 face (dentes posteriores )
• Rest. resina fotopolimerizável - 2 faces (dentes anteriores)
• Rest. resina fotopolimerizável - 2 faces (dentes posteriores)
• Rest. resina fotopolimerizável - 3 ou + faces (dentes anteriores)
• Rest. resina fotopolimerizável - 3 ou + faces (dentes posteriores)
• Rest. resina foto dente anterior/reconstrução anatômica/fratura - ângulo
• Rest. resina foto dente posterior/recostrução anatômica /fratura
• Restauração de dente anterior de ângulo e/ou mais preparos (5 faces)
• Restauração de dente posterior c/ 3 ou mais faces comprometidas
• Núcleo de preenchimento em ionômero de vidro
• Núcleo de preenchimento resina fotopolimerizável
• Núcleo de preenchimento em amálgama
• Ajuste oclusal

ENDODONTIA
• Tratamento endodôntico incisivo/canino
• Tratamento endodôntico pré-molar
• Tratamento endodôntico molar
• Retratamento endodôntico - incisivos/caninos + remoção de obturação 
radicular (incluso remoção de obturação radicular)
• Retratamento endodôntico pré-molares
• Retratamento endodôntico molares
• Tratamento de perfuração
• Remoção de núcleo Intrarradicular
• Tratamento de dentes c/ rizogênese incompleta máximo 3 sessões
• Curativo de hidroxido de cálcio somente para dentes com lesão periapical
• Remoção de obturação radicular
• Capeamento pulpar

PERIODONTIA
• Raspagem, alisamento e polimento coronário supragengival
• Raspagem, alisam. e pol. coron. e radicular supra e subgengival
• Curetagem de bolsa periodontal
• Imobilização dentária c/ resina fotopolimerizável
• Gengivectomia
• Aumento coroa clínica
• Cirurgia retalho
• Sepultamento radicular
• Cunha distal
• Odonto-secção
• Amputação radicular
• Enxerto gengival livre
• Enxerto pediculado
• Tunelização (retalho para exposição de furca)

PRÓTESE
• Coroa unitária provisória com ou sem pino / provisório para prepáro de RMF
• Reabilitação com coroa de acetato, aço ou policarbonato
• Reabilitação com coroa total de cerômero unitária - inclui peça protética
(dentes permanentes anteriores, incisivos e caninos)
• Reabilitação com coroa total metálica unitária – inclui peça protética
(dentes permanentes posteriores pré- molares e molares)
• Reabilitação com núcleo metálico fundido / núcleo pré-fabricado – inclui a peça 
protética (dentes permanentes com tratamento endodôntico)
• Reabilitação com restauração metálica fundida (RMF) unitária – inclui peça 
protética
(dentes posteriores)
• Remoção de restaurações metálicas ou coroas
• Recolocação de restauração metálica fundida ou coroas

CIRURGIA
• Exérese de pequenos cistos de mandíbula/maxila
• Tratamento cirúrgico detumores benignos e hiperplasia de tecidos ósseos
• Tratamento cirúrgico de tumores benignos e hiperplasia de tecidos moles na 
mandíbula
• Tratamento cirúrgico de tumores benignos odontogênicos sem recontrução
• Tratamento cirúrgico de fístulas buco-nasais ou buco-sinusais
• Exodontia simples
• Exodontia simples de supra-numerário
• Exodontia a retalho
• Exodontia
• Alveoloplastia
• Ulotomia
• Biópsia
• Sulcoplastia
• Cirurgia para torus palatino
• Cirurgia para torus mandibular - unilateral
• Cirurgia para torus mandibular - bilateral
• Apicetomia caninos ou incisivos
• Apicetomia caninos ou incisivos– com obturação retrógrada
• Apicetomia pré-molares
• Apicetomia pré-molares - com obturação retrógrada
• Apicetomia molares
• Apicetomia molares – com obturação retrógrada
• Frenectomia ou bridectomia/lingual/labial
• Remoção de dentes retidos
• Remoção de dentes supra-numerários
• Remoção de dentes retidos
• Cirurgia odontoma e osteoma
• Excisão de rânula
• Excisão de mucocele
• Cirurgia para tracionamento ortodôntico
• Ulectomia
• Fraturas alvéolo-dentárias - redução cruenta
• Fraturas alvéolo-dentárias - redução incruenta
• Curetagem apical
• Enucleação cística
• Remoção cirurgica hiperplasia
• Exodontia de elemento semi-incluso impactado

ATM
• Redução de luxação da ATM

DIAGNÓSTICO BUCAL (PATOLOGIA)
• Teste de fluxo salivar
• Teste de PH salivar

BIÓPSIA
• Punção aspiratória
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