Resumo do contrato
Tudo sobre o seu plano de
um jeito simples, rápido e claro.

Dental 200 RDOC
Contratação:
Individual

Familiar

Segmentação assistencial:
Exclusivamente odontológica.

Áreageográficade abrangência:
Abrangência geográficanacional.

Inclusão de dependentes:
Esposo(a)ou companheiro(a),filhos, tutelados, pai, mãe,irmãos,avós, netos, tios, sobrinhos,
bisnetos,sogro(a), genro, nora, padrasto,madrasta, enteado(a), cunhado(a) econcunhado(a).

Coberturas eprocedimentos garantidos:
Todosos procedimentosprevistosno rol da ANSeprocedimentosextrasprevistosemcontrato
(honoráriosde cirurgião-dentista emateriais odontológicos quando for necessária estrutura
hospitalar somente deacordocomalegislaçãovigente).

Principais procedimentoscobertos: urgência24 horas; consultas; profilaxia(limpeza)eaplicação
de flúor; radiografiaspanorâmicaseperiapicais; tratamento de gengivas; tratamento decanal;
restaurações(obturações– resina ou amálgama);cirurgias(extrações),incluindo o dente do siso;
próteses unitárias– provisóriasedefinitivas (conforme alegislaçãovigente); clareamentode
dente desvitalizado; mantenedores de espaço– fixo emóvel; radiografia de ATM; documentação
periodontal básicaeemmídia digital; dessensibilização dentária; enxertosgengivais; cirurgia com
finalidade de tracionamento dentário.

Duração do contrato:
Duração mínima de12 (doze) meses,contadosapartir da data de assinatura da proposta
contratual ou da data do pagamentoinicial, o queocorrer primeiro, esua renovação será
automática, vigorandopor prazo indeterminado.

Carências:
Efetuandoo pagamentode seu plano anual por meiode boleto àvista ou pelo seu cartãodecrédito,
vocêganhará uma redução nos prazos de carência.
No pagamentode boleto mensal, os prazosde carênciaaplicadossãodiferentes
emaiores (conforme quadro abaixo):

Procedimentos

Pagamento no
boleto mensal

Pagamento no
cartão de crédito
ou boleto anual

Urgênciaeemergência

24 horas

24 horas

Consulta, diagnóstico,
odontologiapreventiva e
radiologia(documentação
ortodônticaedemais
procedimentosprevistos
emcontrato)

30 dias

24 horas

Dentística, cirurgias edisfunções
temporomandibulares, ortodontia
(instalaçãode aparelho fixo)

90 dias

24 horas

Periodontia (tratamento
de gengiva) eendodontia
(tratamento decanal)

120 dias

24 horas

Próteses (conformerol
de procedimentoseeventos
emsaúdevigentes)

180 dias

24 horas

*Ressaltamos que acobertura contratualestá vinculada aoprocedimento, enão à especialidade.

Formaçãode preço e mensalidade:
Preçopreestabelecido.

Reajusteanual:
Conforme avariação do índicede preçosao consumidor(IPCA)dos últimos 12 meses consecutivos.

Rescisão do contrato:
Por parte da operadora: casoocorraatraso no pagamentodascontraprestaçõespecuniáriaspor
períodosuperior a60 dias, consecutivosou não, ou aqualquermomento por fraude do consumidor.
Ocliente deverá ser notificadoaté o 50º dia deinadimplência.
Por parte do consumidor: o cancelamentopoderá ser solicitado aqualquermomento pelo cliente.
Entretanto, antes dos 12 meses,ele ficará sujeito ao pagamentode multaequivalente a20%
dasmensalidadesrestantes.

Obrigaçõesda Amil Dental:
•
•
•
•
•

Fornecerascoberturascontratadasapóscumprimentodoperíododecarência;
Fornecercópiado contrato;
Fornecerguiadeleituracontratual emanualdecontrataçãodeplanos desaúde;
Fornecercartãode identificação;
Fornecerorientador odontológico (versão impressa ou digital, por CDou consultaaosite).

Obrigaçõesdoconsumidor:
•
•
•
•
•

•
•

Pagar emdia amensalidade;
Avisar àAmil casonão recebaboleto até dois dias antes do vencimento;
Não emprestar o cartãode identificação;
Devolver o cartãode identificação quando houver exclusãode dependentes;
Avisar àAmil imediatamente quando houver perda do vínculo de dependência
de umdos beneficiários;
Manter dadoscadastraisatualizados;
Avisar àAmil emcasodecancelamento do contrato,mediante aviso prévio através
de formalização emseuscanaisdeatendimento.

Glossário AmilDental:
Ajuste oclusal – Tratamentopara ajustar a“mordida”/relaçãoentreos dentes superioressobre
os inferiores. Trata-se de desgaste ou acréscimode materialrestauradorrealizadopelo dentista
sobrealguns dentes,restauraçõesoupróteses,paraobtençãodoequilíbriodaoclusão
eforçasmastigatórias.
Aumento de coroa clínica – Pequenacirurgiapararemoçãodegengivaepequenapartedetecido
ósseoaoredordosdentes,istoé,no contornodosdentes.Geralmenteindicadaparaumamelhor
adaptaçãoecimentaçãodepeçasprotéticasou restaurações.

Clareamento caseiro, convencional ou por moldeiras – Clareamentorealizadosobre todos os dentes,
pormeiodousodemoldeiraindividualdeacetato.Asmoldeiras sãoconfeccionadaspelo dentista
eutilizadaspreferencialmente ànoite como gel clareador.Otempo detratamento eaindicação para
este procedimentosão variáveis entreos indivíduos, esomente o dentista poderá opinar, após
avaliação clínica detalhada.
Clareamento interno de dente desvitalizado ou clareamento de dente desvitalizado – Clareamento
de dente que apresenta escurecimento,geralmente causadopor trauma e/ou tratamento decanal.
Trata-se declareamentorealizadona parte interna do elemento dentário, por meio detécnicaede
produtoespecífico.
Documentação ortodôntica realizada em clínica radiológica especializada – Écomposta por diversos
exames,dentreeles: radiografia panorâmica,telerradiografia (radiografia, lateral ou frontal, da
cabeçaedo crânio), modelos de gesso, fotografias, entreoutros (variáveis de acordo comacobertura
contratual).Normalmente ésolicitada para o planejamento eacompanhamentodo tratamento
ortodôntico(colocação deaparelhos).
Técnica de localização radiográfica – Tambémconhecidacomotécnicade Clark,utilizadapara
alocalizaçãodedentes inclusos, supranumerários,entreoutros.
Ulotomia ou ulectomia – Remoçãode parteda gengiva que está recobrindo o dente que está
para nascer.Aremoçãodagengiva tem afinalidade defacilitar aerupção dodente.
Coroa de acetato – Coroatransparentepreenchidacomresina utilizada emdentes anteriores
de leite fraturados ou comprocesso de cárie avançadae/ou trauma.
Coroa de aço – Coroapré-fabricada deaçoinoxidável, utilizada comoum recursoterapêutico comum
para dentes molares decíduos(deleite) extensamentedestruídos.

Próteses:
Restauração metálica fundida – Restauração metálicafundida confeccionada emlaboratório de
prótese ecimentadapelo dentista. Indicada para dentes posteriores(pré-molares ou molares)
quando uma restauraçãoconvencional (deamálgama ou resina) realizada diretamente pelo dentista
não éindicadaclinicamente.
Coroa provisória com ou sem pino – Coroadematerialestético(resinaacrílica)confeccionadapelo
próprio dentista ouemlaboratóriodeprótese, cimentadatemporariamenteaodente,previamente
àcoroaprotéticadefinitiva.
Coroa total de cerômero (dentes anteriores) – Coroadematerial estético(cerômero,mixderesina
eporcelana) confeccionadaemlaboratório deprótese comdiretriz de utilização(ANS) para dentes
anteriores(caninoacanino).
Coroa total metálica – Coroadematerialmetálico(confeccionadaemlaboratório deprótese)
apósplanejamento, preparo emoldagem (dentista).
Núcleo de fibra de vidro ou fibra de carbono mais preenchimento – Núcleo cimentadonaraiz do
denteparamaiorresistênciadoremanescentedental,acompanhado depreenchimentonacoroa.
Núcleo metálico fundido – Núcleo intrarradicularmetálicopara maior resistência
do remanescente dental.
Núcleo pré-fabricado – Estrutura demetal pré-fabricada, cimentadana raiz do dente após
tratamento do canal. Suafinalidade émelhorararesistência dentáriana reabilitaçãoprotética.
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