MASTER IV - SEM LIMITE DE IDADE**

R$ 26,50*

R$ 65,00*

Regra individual: a partir de 01 (uma vida)
Regra familiar: a partir de 02 (duas vidas)
*Valores podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Regras:
Documento de elegibilidade para titulares ativos
- Parentes por afinidade: sogro(a), nora, genro, padrasto, madrasta.
- Parentes consanguíneos: Pai, mãe, filhos(as), irmãos(ãs), avós, netos, sobrinhos, primos e tios.
**Regra exclusiva para o Plano Master IV: Na Entidade ABE EAD, será necessária a inclusão de um maior de idade, para composição familiar.

Entidade

Podem aderir / Taxa associativa

Documentos necessários

Estudantes (a partir de 02 anos) | Taxa: R$ 3,00

RG, CPF, comp. de end. / Certificado da escola / Ficha associativa

Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais | Taxa: R$ 2,00

RG, CPF, comp. de endereço / Holerite (caso não conste o desconto
da entidade no holerite, preencher ficha associativa)

Trabalhadores cooperados, ligados as Cooperativas devidamente
filiadas* ao Sincotrasp. | Taxa: R$ 3,50
*Relação disponível no site da Corpore

ABAEC

RG, CPF, comp. de endereço / Comprovante inscrição na entidade
(ficha de filiação), holerite com até (90) dias do mês de competência,
CTPS, contrato social ou firma individual (CEI, MEI, Req. Empresário
Individual) comprovando o vínculo com empresas do comércio
serviços ou indústria

Comércio, serviços ou indústria | Taxa: R$ 3,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ASSISTÊNCIA AOS EMPREGADOS
DO COMÉRCIO

Recebimento de propostas
15 dias antecedentes a vigência

Declaração de livre adesão (ficha cadastral) / RG, CPF e comp.
de endereço

Vigência

Vencimento

Dia 1º e 15º

Dia 1º e 15º

Atenção! Os prazos para a entrega de propostas serão previamente informados.

Procedimentos

Prazos de carências

Urgência e Emergência, Diagnósticos, Curativo, Intervenção Clínica, Extração Simples

24 h

Ortodontia

30 dias

Radiologia, Prevenção em Saúde Bucal, Dentística, Cirurgia

30 dias

Periodontia, Endodontia

60 dias

Prótese

90 dias

Coberturas
• Urgência - dor, sangramento, trauma

• Cirurgia - extrações (inclusive do dente siso)

• Prevenção odontopediatria - aplicação de fluor

• Endodontia - tratamento de canal

• Dentística - restaurações

• Ortodontia - correção de posicionamento dos dentes (coberto a colocação do aparelho)

• Periodontia - tratamento da gengiva

• Prótese - coroa provisória, coroa total metálica

Reajuste previsto: dezembro/2017

ANS nº 32.289-0

MASTER I - SEM LIMITE DE IDADE

ANS nº 32.289-0

ANS nº 41.896-0

RESUMO DE COBERTURAS

URGÊNCIA

CIRURGIA

Consulta odontológica de urgência
Incisão e drenagem extra oral de abscesso, hematoma e /ou flegmão
Incisão e drenagem intra oral de abscesso, hematoma e /ou flegmão
Exodontia simples
Restaurações temporárias (IRM ou similar)
Pulpectomia
Imobilização dentária em dentes permanentes
Imobilização dentária em dentes decíduos
Colagem de fragmentos
Reimplante de dente avulsionado
Recimentação de trabalhos protéticos
Tratamento de abscesso periodontal agudo
Tratamento de alveolite
Controle de hemorragia com aplicação de agente hemostático
Curativo e/ou sutura em caso de hemorragia bucal/lingual
Capeamento pulpar direto
Acompanhamento de tratamento/procedimento cirúrgico em odontologia
Curativo em caso de odontalgia aguda/pulpectomia/necrose
Pulpotomia em dentes permanentes
Pulpotomia em dentes decíduos

Alvéoloplastia
Biópsia
Excisão de mucocele
Excisão de rânula
Exodontia a retalho
Exodontia de permanente por indicação ortodontica/protética
Exodontia de raiz residual
Ulotomia
Ulectomia
Sulcoplastia
Cirurgia para tórus palatino
Cirurgia para tórus unilateral
Cirurgia para tórus bilateral
Apicectomia unirradicular
Apicectomia uniradic. c/ obturação retrógrada
Apicectomia biradicular
Apicectomia biradic. c/obturação retrógrada
Apicectomia triradicular
Apicectomia triradic. c/obturação retrógrada
Frenectomia labial superior
Frenectomia lingual
Correções de bridas musculares
Remoção de dentes inclusos ou impactados
Remoção de dente semi-incluso
Exérese de pequenos cistos de mandíbula
Biópsia de glândula salivar
Biópsia de lábio
Biópsia de língua
Biópsia de mandíbula/maxila
Punção aspirativa com agulha fina/coleta de raspado em lesões
Redução incruenta de fratura alvéolo dentária
Redução cruenta de fratura alvéolo dentária
Remoção de corpo estranho intra-canal e remoção de pino
Sepultamento radicular
Sutura de ferida buco-maxilo-facial
Tratamento cirúrgico de fístulas buco-nasais
Tratamento cirúrgico de tumores benignos odontogênicos s/ reconstrução
Tratamento cirúrgico de tumores benignos e hiperplasias
Odonto secção
Redução de luxação da ATM
Manutenção do tratamento cirúrgico

Aplicação tópica de flúor - incluindo profilaxia prévia
Condicionamento
Aplicação de selantes por dente - dentes posteriores
Aplicação de cariostático
Profilaxia polimento coronário
Remineralização - incluindo profilaxia prévia
Restauração atraumática em dente decíduo
Tratamento e obturação de dentes decíduos
DENTÍSTICA
Núcleo de preenchimento
Amalgama 1 face
Amalgama 2 faces
Amalgama 3 faces
Amalgama 4 faces ou mais faces
Resina composta (quimio ou fotopolimerizável) - 1 face
Resina composta (quimio ou fotopolimerizável) - 2 faces
Resina composta (quimio ou fotopolimerizável) - 3 faces
Resina composta (quimio ou fotopolimerizável) - 4 faces
Restauração em ionômero de vidro - 1 face
Restauração em ionômero de vidro - 2 faces
Restauração em ionômero de vidro - 3 faces
Restauração em ionômero de vidro - 4 faces
Pinos de retenção (excluindo a restauração)
Tratamento restaurador atraumático dente permanente
PERIODONTIA
Levantamento radiográfico (série completa)
*com direcionamento de periodontia
Raspagem supra gengival e polimento
Raspagem supra e sub gengival (hemi arcada)
Cunha proximal
Cirurgia periodontal a retalho
Aumento de coroa clínica
Gengivectomia
Gengivoplastia
Enxerto gengival livre
Imobilização dentária

ENDODONTIA
Tratamento endodôntico de 1 canal
Tratamento endodôntico de 2 canais
Tratamento endodôntico de 3 canais
Retratamento de 1 canal
Retratamento de 2 canais
Retratamento de 3 canais ou mais canais
Tratamento de perfuração
Tratamento endodôntico de dente com riogeneze incompleta
ORTODONTIA - exclusivo para o Plano Master IV
Aparelho ortodôntico fixo e móvel; Documentação ortodôntica; Manutenção
de tratamento ortodôntico.
PRÓTESE
Coroa de acetato em dente decíduo
Coroa provisória unitária
Coroa total em cerômero
Coroa total metálica
Núcleo metálico fundido
Reabilitação de acetato / aço ou policarbonato
Reabilitação total de cerômero
Restauração metálica fundida

v.janeiro.2017

PREVENÇÃO/ODONTOPEDIATRIA

Coberturas podem sofrer alterações sem prévio aviso. A rede credenciada poderá sofrer alterações. Para consulta da rede atualizada, consulte o manual do beneficiário da operadora.

11 2124-1888

11 99632.9472

Canal de Apoio ao Corretor
apoioaocorretor@corporeadministradora.com.br
corporeadministradora

www.corporeadministradora.com.br

