
 

Felicidade é sentir-se 
bem consigo mesmo 
E para você completar a sua saúde a Unimed Odonto 
preparou uma parceria especial com a sua empresa. 

 
 

 

Pleno Plus – R$62,35 
Rol Ampliado + Prótese Completa 

 

 
CIRURGIA 

Cirurgia odontológica com aplicação de aloenxertos 

Redução de tuberosidade 

Remoção de corpo estranho no seio maxilar 

Tracionamento cirúrgico com finalidade ortodôntica 

 

ENDODONTIA 

Clareamento de dente desvitalizado 

 

DENTÍSTICA 

Consulta para técnica de clareamento dentário caseiro 

 

PERIODONTIA 

Enxerto conjuntivo subepitelial 

 

ODONTOPEDIATRIA 

Mantenedor de espaço fixo 

Mantenedor de espaço removível 

 

DIAGNÓSTICO 

Teste de capacidade tampão da saliva 

Teste de contagem microbiológica 

 

PRÓTESE 

Conserto em prótese total (exclusivamente em consultório) 

Conserto em prótese parcial removível (exclusivamente 

em consultório) 

Coroa 3/4 ou 4/5 

Coroa total em cerâmica pura 

Coroa total em cerômero (dentes posteriores) 

Coroa total metalo cerâmica 

 
Coroa total metalo plástica - cerômero 

Coroa total metalo plástica - resina acrílica 

Coroa Veneer 

Faceta em cerâmica pura 

Faceta em cerômero 

Laminado em resina 

Órtese miorrelaxante 

Placa de acetato para clareamento caseiro 

Prótese fixa adesiva em cerômero livre de metal 

Prótese fixa adesiva indireta em metalo cerâmica 

Prótese fixa adesiva indireta em metalo plástica 

Prótese parcial fixa em cerômero livre de metal 

Prótese parcial fixa em metalo cerâmica 

Prótese parcial fixa em metalo plástica 

Prótese parcial fixa in ceran livre de metal 

Prótese parcial fixa provisória 

Prótese parcial removível com encaixes de precisão ou semi precisão 

Prótese parcial removível com grampos bilateral 

Prótese parcial removível provisória em acrílico com ou sem grampo 

Prótese total 

Prótese total imediata 

Prótese total incolor 

Provisório para faceta 

Provisório em cerômero para inlay/onlay 

Reembasamento de prótese total ou parcial imediato (em consultório) 

Reembasamento de prótese total ou parcial mediato (em laboratório) 

Restauração em cerâmica pura - inlay 

Restauração em cerâmica pura - onlay 

Restauração em cerômero - inlay 

Restauração em cerômero - onlay 

Restauração em resina (indireta) - inlay 

Restauração em resina (indireta) – onlay 
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