22 DE JULHO DE 2021

JORNALISTA CRISTIANE BRANDÃO

MAIS OPÇÕES

NOVO PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS
AVULSOS DO SUPORT-ES
O Suport-ES fechou um novo plano odontológico para os
associados avulsos e seus dependentes, mais completo e
moderno, para que possam tratar da sua saúde bucal com
mais opções e conforto.
O plano Essencial Plus Doc, da Unimed Odonto, sai por
R$ 18,20 por pessoa e começa a valer a partir de 2 de
agosto. Outros familiares também podem entrar como
dependentes (veja tabela abaixo). As carteirinhas estarão
disponíveis para os associados na sede do sindicato, a partir
da próxima segunda-feira, dia 26.
Quem quiser, pode baixar a carteirinha virtual, que tem a
mesma validade que a física. O vídeo do link
https://www.youtube.com/watch?v=xOBSoz-2n5w mostra

como instalar e usar o aplicativo da Unimed Odonto.
O plano da São Francisco Odonto vence no dia 31 de julho.
O Essencial Plus Doc conta com ampla rede credenciada,
abrangência em todo o País e mais de 21 mil opções de
atendimento. Basta acessar www.unimedodonto.com.br
para buscar um profissional.
A central de relacionamento funciona 24 horas, sete dias
por semana, inclusive feriados pelo 0800 9 428 428.
O associado ainda vai ter descontos de até 30% nos
medicamentos genéricos tarjados e de 20% nos
medicamentos de marca tarjados na rede: Droga Raia,
Drogasil, Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Além de
descontos nas farmácias Unimed.

=== ESSENCIAL PLUS DOC === 227 PROCEDIMENTOS ===
• 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)
• 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
• Tracionamento cirúrgico com finalidade ortodôntica
• Documentação ortodôntica
• Documentação ortodôntica completa
• Documentação ortodôntica especial
• Documentação ortopédica completa
• Enxerto conjuntivo subepitelial
• Fotografia
• Modelos de trabalho
• Modelos ortodônticos
• Panorâmica + modelos ortodônticos
• Slide
• Traçado cefalométrico

SUPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS.
O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO.
www.suport-es.org.br

@suport2019

QUEM TAMBÉM PODE SER SEU
DEPENDENTE NO PLANO UNIMED
ODONTO
Dependentes: cônjuge, companheiro (a),
havendo união estável e filhos naturais,
adotivos, enteados e/ou menores
tutelados.
Agregados: familiares que tenham
parentesco até o 3º grau consanguíneo ou
2º grau por afinidade, conforme lei.
O parentesco é considerado em relação ao
beneficiário titular.

