
Plano Master

Plano Master

Tratamento ambulatorial / diagnóstico

Emergência  

Dentística / odontopediatria

Prevenção

Tratamento periodontal

Tratamentos cirúrgicos

Consulta
Exame Histopatológico

Restaurações em amálgama (1 a  4 faces com forramento)
Restauração resina fotopolimerizável com forramento dente  anterior / posterior (1 a 3 faces)
Restauração em resina composta (1 a 3 faces com forramento)
Restauração em ionômero de vidro (1 a 3 faces com forramento)
Consulta para técnica de clareamento caseiro (exceto gel)
Ajuste oclusal por arcada
Remoção de restaurações metálicas e coroas 
Remineralização de esmalte por sessão 
Adequação do meio bucal
Sessão de condicionamento em odontopediatria
Coroa de aço 
Faceta direta em resina fotoativada 
Aplicação de cariostático 
Núcleo de preenchimento para restauração
Tratamento Restaurador Atraumático

Profilaxia por arcada
Orientação de higiene bucal
Controle de placa bacteriana 
Aplicação tópica de flúor - toda boca (até 15 anos)
Aplicação de selante (até 15 anos)
Teste de risco de cárie - Fluxo salivar e Capacidade Tampão

Raspagem supra gengival por arcada com profilaxia
Curetagem subgengival por arcada com polimento
Imobilização dentária - 3 dentes
Dessensibilização dentinária
Tratamento de abcesso periodontal
Cirurgia periodontal a retalho, com osteotomia / osteoplastia
Enxerto gengival por elemento
Gengivectomia / gengivoplastia 
Aumento de coroa clínica
Remoção de fatores de retenção

Exodontia simples, de dentes decíduos e de raiz residual / Exodontia de dente semi-incluso / incluso e impactado
Exodontia a retalho
Remoção de hiperplasias / Remoção de corpo estranho no seio maxilar
Biópsia da cavidade oral
Frenectomia labial / lingual
Enucleação de cistos periapicais ou residuais
Cirurgia para remoção de torus palatino / mandibular
Ulectomia / ulotomia / cunha distal
Alveoloplastia / osteoplastia
Cirurgia para correção de bridas musculares
Apicectomia uni e multirradicular sem / com obturação retrógrada
Amputação radicular sem / com obturação retrógrada (por raiz)
Fraturas alvéolo-dentárias - redução cruenta ou incruenta



Radiologia - institutos de radiologia

Tratamentos protéticos 

Tratamentos ortodônticos corretivos, preventivos e interceptivos e ortopedia funcional

Cobertura:

Excisão de mucocele e de rânula
Cirurgia de tumor odontogênico misto intra-ósseo e tecidos moles da boca
Tratamento / cirurgia de cisto de desenvolvimento e marsupialização - enucleação
Cirurgia a retalho c/ enxerto alógeno e de aprofundamento de sulco
Odonto-secção 
Redução de tuberosidade / Remoção de cálculo salivar
Gengivectomia e aumento de coroa clínica 
Sepultamento radicular 
Punção aspirativa com agulha fina / coleta de raspado em lesões ou sítios específicos da região buco
Tratamento Cirurgico de Fístulas Buco Nasais ou Buco Sinusais

Tratamento endodôntico (dente com 1 ou mais canais) / Tratamento endodôntico de dente decíduo
Clareamento dental (dente desvitalizado)
Tratamento de rizogênese incompleta / Tratamento de perfuração endodôntica
Pulpotomia
Preparo e remoção de núcleo intrarradicular 
Retratamento endodôntico unirradicular / birradicular / com 3 ou mais canais
Capeamento pulpar direto
Remoção de Corpo Estranho Intra-Canal

Radiografia intra-oral periapical e/ou interproximal (unidade) / Radiografia intra-oral oclusal (unidade)

Documentação ortodôntica (básica, completa, especial ou ortopédica) / Documentação periodontal 
Radiografia panorâmica com / sem traçado
Telerradiografia com / sem traçado / Telerradiografia frontal com / sem traçado
Levantamento periapical - boca toda
Técnica de localização
Radiografia mão e punho / Radiografia panorâmica especial para ATM
Traçado - rick, binler, macnamara
Discrepância de modelos
Fotografia ou slide (cada)
Modelos ortodônticos / Modelos de Trabalho
ATM - convencional 

Coroa provisória
Núcleo metálico fundido / Núcleo de preenchimento
Restauração metálica fundida
Coroa total metálica / Coroa de jaqueta acrílica / Coroa veneer (faceta em resina) / Coroa oca de porcelana
Coroa metaloplástica / coroa metalocerâmica / cerômero
Elemento de prótese fixa metalo-plástica / metalo-cerâmica / cerômero
Inlay / onlay em resina / porcelana
Laminado em resina / porcelana
Prótese adesiva de 3 elementos / Prótese parcial removível provisória / Prótese parcial removível a grampo
Prótese total (rósea, incolor, imediata)
Reembasamento
Consertos simples
Placa de acetato para clareamento caseiro / Placa de mordida em acrílico / silicone (bruxismo ou noturna)
Coroa 4/5
Coroa Provisória Unitária
Coroa em Cerômero Metal Free (somente para dentes anteriores)

Aparelhos fixos e móveis
Manutenção mensal de ortodontia / ortopedia

 o Plano Master apresenta uma cobertura superior ao rol mínimo de eventos cobertos exigidos
pela Agência Nacional de Saúde (ANS) nesta data, sendo certo que os grupos são: diagnóstico, emergência,
dentística / odontopediatria, radiologia, prevenção, periodontia, cirurgia em ambulatório, endodontia, prótese, 
ortodontia e radiologia ortodôntica. A descrição completa das coberturas está relacionada no contrato firmado
entre a Empresa Contratante e a OdontoPrev. 

Procedimentos para implante dentário, inclusive próteses dele decorrentes / Procedimentos para transplantes
Tratamentos odontológicos experimentais / Tratamentos ilícitos ou antiéticos, não reconhecidos pelas Autoridades 
Competentes / Procedimentos que não sejam exclusivamente odontológicos / Consultas domiciliares / Má-formação
congênita / Tratamentos odontológicos que necessitem de internação hospitalar / Metais preciosos / Procedimentos 
eminentemente estéticos / Medicamentos de uso caseiro / Anestesia inalatória

Tratamento endodôntico

Radiologia

Exclusão total de cobertura
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