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Bradesco Dental SPG



Quando uma empresa mostra cuidado com os 
funcionários eles se sentem mais valorizados 
e, assim, trabalham com mais motivação para 
ajudar na expansão e sucesso do negócio.

Quando você investe em um plano 
odontológico empresarial, como os oferecidos 
pela Bradesco Dental, a qualidade de vida das 
suas equipes melhora. Colaboradores felizes 
tornam o ambiente mais produtivo e capaz   
de reter talentos.

Conheça agora o Bradesco Dental SPG para 
pequenas e médias empresas (de 3 a 199  
vidas) e ajude a manter o sorriso daqueles 
que fazem seu negócio crescer.

Seu sorriso 
e de seus funcionários 
em boas mãos



Ao contratar o plano Bradesco Dental SPG o titular 
e seus dependentes contam com a credibilidade 
da Bradesco Seguros e do Grupo OdontoPrev, 
que é a operadora líder no segmento de assistência 
odontológica no mercado brasileiro.

O Bradesco Dental SPG foi criado para empresas que 
valorizam a qualidade de vida dos colaboradores e 
seus dependentes e oferece:

- Preço competitivo;

- Ausência de carência;

- Contratação conjugada ou não ao Bradesco Saúde;

- Atendimento qualificado.

Um Plano Odontológico 
pronto para atender
todas as necessidades
de sua empresa











Rede Credenciada
Presente em todo país com ampla Rede Credenciada
com abrangência nacional.

Conheça mais sobre a Rede

Mais de 2.300 Municípios em todo o país.
28.000 Credenciados na Rede UNNA.

Norte
1.683 - Credenciados Ativos
referente ao ano de 2017

Nordeste
4.275 - Credenciados Ativos
referente ao ano de 2017

Centro Oeste
2.166 - Credenciados Ativos
referente ao ano de 2017

Sudeste
15.681 - Credenciados Ativos
referente ao ano de 2017

Sul
3.477 - Credenciados Ativos
referente ao ano de 2017

Confira a lista da Rede Credenciada



Para quem é?
O Bradesco Dental SPG é indicado para
pequena e médias empresas que tenham de 
3 a 199* funcionários e valorizam a qualidade 
de vida dos seus colaboradores e dependentes.

*3 vidas, sendo no mínimo 2 titulares.



Por que adquirir?
O Bradesco Dental SPG é perfeito porque oferece:

- Facilidade na contratação e realização dos 
   tratamentos odontológicos;
- Atendimento nacional 24 horas / 7 dias por semana;
- Sem carência;
- Até 301 eventos cobertos;
- Diferentes níveis de reembolso;
- Pode ser conjugado com Bradesco Saúde.

O Plano é de valor fixo, de acordo com as coberturas
e Plano Contratado.  

+



?

Como Funciona?
Ao aderir ao plano, os seus colaboradores e 
dependentes, automaticamente, já podem 
agendar sua consulta em nossa ampla
rede credenciada. 



Quais são 
as vantagens?
As vantagens que valorizam seu investimento são:

- Planos a partir de 3 vidas, sendo no mínimo 2 titulares;
- Isenção de carências;
- Múltiplos de Reembolso tendo até 8 opções de pagamento;
- Não há coparticipação nos procedimentos;
- Ampla Rede Credenciada (mais de 28.000 credenciados);
- Livre escolha de prestadores;
- Portal Bradesco Dental (Informações On-line);
- Ferramentas de Gestão (uso do RH);
- Canal de atendimento exclusivo ao RH;
- Canais exclusivos de atendimento ao beneficiário (CRC, SAC  
   e Ouvidoria);
- Integração dos benefícios saúde mais dental (Planos Conjugados),   
   garantindo o cuidado completo da saúde, oferecendo:

Cartão de Identificação Único
Desconto Especial
Atendimento Integrado



Quais são 
os Planos?
Valorize a qualidade de vida de seus colaboradores, 
oferecendo os planos mais adequados às suas 
necessidades.

Plano Padrão DOC – 209 eventos cobertos
   SPG de 03 a 199 vidas (Não conjugado ao Bradesco Saúde)
   SPG de 03 a 29 (Conjugado ao Bradesco Saúde)
   SPG de 30 a 99 (Conjugado ao Bradesco Saúde)
   SPG de 100 a 199 (Conjugado ao Bradesco Saúde)

Plano Premium Top – 301 eventos cobertos com diferentes 
múltiplos de reembolso
   Premium Top de 03 a 29 (Conjugado ao Bradesco Saúde)
   Premium Top de 30 a 99 (Conjugado ao Bradesco Saúde)
   Premium Top de 100 a 199 (Conjugado ao Bradesco Saúde)



Quem são 
os beneficiários?

Veja quem esta segurado no Dental SPG:

- Titular: Funcionários, sócios, estagiários, menor aprendiz 
e temporário que tenham vinculo empregatício comprovado 
com a Empresa.

- Dependentes: Cônjuge ou companheiro (a), filhos 
solteiros (naturais, adotivos ou enteados) com até 29 anos 
e filhos inválidos.

Não poderão ser aceitos (Associados, Cooperados, Grêmios, 
Clubes, Igreja e afins).



Quais as formas 
de Contratação?
Modalidade de inclusão compulsória de todos 
os funcionários, ou, ainda pode ser definido 
contratualmente um determinado grupo homogêneo 
de colaboradores. A partir de 3 vidas.



Quais as formas 
de Pagamento?
Através do Débito em Conta Corrente
ou Boleto Bancário.



Flexibilidade
Rede Credenciada

- Consulta à Rede pela Lista, Internet ou Central de Relacionamento;
- Apresentação do cartão do beneficiário e identidade;
- Atendimento imediato e sem burocracia;
- Autorização prévia apenas para alguns procedimentos;
- Todas as autorizações, quando necessárias, são solicitadas

pelo Dentista, diretamente à operadora.

Fluxo de Atendimento na Rede

Beneficiário escolhe na Rede Credenciada o dentista 
ou clinica de sua preferência, agenda a consulta 
e apresenta o cartão junto com a identidade para 
iniciar o tratamento. Para tratamentos com Prótese 
ou Ortodontia, somente por meio de autorização prévia 
solicitada pelo Dentista.

Fluxo de Atendimento de Livre Escolha

Beneficiário escolhe o dentista de sua preferência, desde 
que ele não seja credenciado. Após a realização do tratamento, 
deve ser enviado para a Operadora o recibo junto ao formulário 
(disponível no site) para crédito na conta corrente do titular. 
Prévia de reembolso pode ser consultada por e-mail. 

Consulte as regras completas para reembolso no contrato.



Pesquisa de
Satisfação
do Cliente

Diferenciais
Conforto e segurança para os beneficiários

Custo-Benefício
que faz valer
seu investimento

Diferenciação
no atendimento
Pós-Venda

Promoção de
Saúde Bucal

Profissionais
Qualificados

Gestão de
Qualidade

Prontuário
Virtual

Contratação
Conjugada ao
Plano de Saúde

Dedutível
do Imposto
de Renda



Diferenciais
Conforto e segurança para os beneficiários

Custo-Benefício que faz valer 
seu investimento

Investir na saúde é essencial para motivação
dos seus colaboradores, e os cuidados bucais
não podem ficar de fora.



Diferenciais
Conforto e segurança para os beneficiários

Diferenciação no atendimento 
Pós-Venda

Atendimento ao RH: com células de 
atendimento especificas, temos uma 
incomparável estrutura de profissionais 
e recursos à disposição da empresa.

Atendimento ao Beneficiário: canais de 
comunicação disponíveis 24 horas e 7 dias 
por semana.



Diferenciais
Conforto e segurança para os beneficiários

Promoção de Saúde Bucal

Ajudamos as pessoas a buscar qualidade 
de vida, compartilhando conhecimento e 
informações sobre assuntos de ensinamento 
básico de Saúde Bucal até temas atuais. 

Publicamos e abordamos em nosso site, 
temas como: Envelhecer com Saúde Bucal, 
Problemas Bucais na Gestação, Saúde Bucal
e Carreiras andam juntas? dentre outros.



Diferenciais
Conforto e segurança para os beneficiários

Profissionais Qualificados

O controle de qualidade começa desde 
a contratação de dentistas e clínicas 
da Rede Credenciada. Buscamos profissionais 
com um perfil diferenciado, no mínimo 
com 5 anos de formação, boas instalações 
e preferencialmente especialistas registrados 
no Conselho Federal de Odontologia.



Diferenciais
Conforto e segurança para os beneficiários

Gestão de Qualidade

Para garantir maior Segurança aos 
Beneficiários, nosso Departamento de Gestão 
da Qualidade analisa 100% dos tratamentos. 
Atualmente o número de guias analisadas 
ultrapassa 600 mil/mês. 

Como funciona?
A qualquer momento pode ser solicitado junto 
ao dentista imagens, relatórios e demais 
documentos odontológicos para análise.



Diferenciais
Conforto e segurança para os beneficiários

Prontuário Virtual

Se a relação entre paciente e dentista já era 
importante manter o prontuário atualizado,  
agora é imprescindível. 

Como funciona?
Através do Portal Bradesco Dental, os  
beneficiários tem acesso em tempo real a todo 
histórico, documentos e informações referentes 
ao seu tratamento realizado. Essa nova 
funcionalidade contribui de forma efetiva para  
o diagnóstico, garantindo mais segurança  
para o beneficiário.



Diferenciais
Conforto e segurança para os beneficiários

Pesquisa de Satisfação  
do Cliente

Buscando sempre a melhoria contínua em 
nossos serviços e processos, monitoramos 
periodicamente a satisfação ao negócio da 
companhia.

Como funciona?
As pesquisas são aplicadas de forma contínua 
e consolidadas em 3 públicos chave 
(Clientes Corporativos, Cirurgiões Dentista 
e Beneficiários).



Diferenciais
Conforto e segurança para os beneficiários

Contratação Conjugada 
ao Plano de Saúde

Desconto Especial ao ser contratado 
conjuntamente com o Seguro-Saúde 
da Bradesco Seguros.

Proporciona integração dos benefícios 
Saúde + Dental para os planos conjugados 
garantindo o cuidado da saúde de seus 
Colaboradores.

Cartão de identificação único, Atendimento 
integrado e Movimentação cadastral única.



Diferenciais
Conforto e segurança para os beneficiários

Dedutível do Imposto de Renda

São dedutíveis para efeitos de apuração do 
Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL*  
os gastos realizados pelas empresas com 
serviços de assistência odontológica.

*Contribuição Social sobre Lucro Líquido
Base legal: Art. 360 do RIR



Diferenciais
Conforto e segurança
para os benefiários

Projetos de Afinidade*

A Bradesco Dental oferece uma forma 
de comunicação com os colaboradores 
e familiares, que possibilita à empresa 
reforçar sua identidade por meio do 
cartão de identificação personalizado 
com a logomarca da Empresa, 
juntamente com a logomarca da 
Bradesco Dental.

*Oferecido a partir de 1000 vidas mediante negociação prévia.



Diferenciais
Conforto e segurança
para os benefiários

Parceria A.C. Camargo

Uma parceria inédita entre a OdontoPrev e o Hospital 
A.C. Camargo permite o diagnóstico precoce do câncer 
de boca. O acordo de cooperação, firmado em agosto 
de 2016, prevê a capacitação dos cirurgiões-dentistas 
credenciados à OdontoPrev no diagnóstico da doença. 

A parceria permite que os 6,4 milhões de beneficiários 
da OdontoPrev atendidos pelos mais de 30 mil 
profissionais da Rede UNNA tenham à disposição 
o serviço de segunda opinião de especialistas do 
A.C. Camargo para avaliação de lesões suspeitas na 
cavidade bucal. Dessa forma, é possível prevenir 
e fazer diagnóstico precoce de câncer oral na cadeira 
do cirurgião-dentista.



Coberturas
As opções de planos Bradesco Dental já contemplam as principais combinações de coberturas disponíveis 

no mercado, e podem ainda ser personalizadas de acordocom necessidade da sua empresa



Consultas
A consulta odontológica inicial consiste 
em anamnese, preenchimento de 
ficha clínica odontolegal, diagnóstico 
das doenças e anomalias bucais 
do paciente, plano de tratamento
e prognóstico.



Dentística
Obturações e Restaurações 
em resina e amálgama

A restauração é uma forma de fazer 
com que o dente afetado pela cárie 
volte à sua forma e sua função normal. 
Amálgama são as de prata e Resina são 
as que combinam com a cor dos seus 
dentes proporcionando uma aparência 
mais natural.



Radiologia
Raio X

Radiologia Odontológica é a 
especialidade que tem como objetivo a 
aplicação dos métodos exploratórios por 
imagem com a finalidade de diagnóstico, 
acompanhamento e documentação do 
complexo buco-maxilo-facial 
e estruturas anexas. 



Emergência / Urgência 
Alívio de dor

Pensando na saúde e comodidade 
dos nossos beneficiários, possuímos 
atendimento de emergência e urgência 
funcionando 24 horas.

Para verificar a disponibilidade em sua 
região, consulte Rede Credenciada.



Endodontia 
Tratamento e Retratamento 
de canais

A Endodontia é o ramo da Odontologia 
que trata das lesões e doenças da polpa 
(nervo) e da raiz do dente. Popularmente, 
Endodontia também é chamada 
de Tratamento de Canal.



Radiografia Panorâmica 
Radiografia panorâmica é um raio-x 
sobre o complexo maxilo-mandibular. 
É uma das técnicas radiográficas mais 
solicitadas e difundidas em todas as 
especialidades da Odontologia, onde 
a visualização de todos os elementos 
dentais e suas estruturas anatômicas 
são de fácil compreensão para 
o dentista.



Prevenção 
Limpeza dos Dentes, flúor  
e orientação preventiva

Prevenindo com aplicação de flúor, 
orientação de Higiene Bucal (técnica 
de escovação e bochecho com flúor) 
e o polimento dos dentes, você evita 
novos problemas e aumenta a vida útil 
dos procedimentos realizados no seus 
dentes.o dentista.



Cirurgia 
Extrações de dentes realizadas 
em consultório, inclusive “siso”

Essa é a especialidade odontológica 
responsável pelo tratamento de 
problemas relacionados aos dentes e 
ossos da região da face, que vai desde 
a remoção de dentes inclusos (siso), 
biópsia de boca, extração de dentes 
e raízes, até enxertos ósseos.



Periodontia
Tratamento de gengiva incluindo 
raspagem, manutenção periodontal.

Especialidade odontológica responsável 
pela prevenção e tratamento das 
doenças que acometem os tecidos de 
sustentação e proteção dos dentes 
(tratamento da gengiva e do osso).



Remoção de 
Pequenos Cistos
Maxila e Mandíbula

Os cistos são pequenas cavidades que 
podem conter uma substância líquida 
ou parcialmente pastosa que se formam 
por conta de um processo inflamatório 
ou decorrente de restos de células da 
formação do dente.



Odontopediatria

Tratamento Infantil

Odontopediatria é o ramo da 
odontologia que cuida da saúde bucal 
dos bebês e crianças.



Coroa Provisória  
com ou sem pino

Coroas provisórias são próteses 
temporárias, instaladas no dente,até que 
a prótese definitiva seja confeccionada. 
Elas poderão vir acompanhadas de um 
pino, que auxiliará na retenção dessa 
coroa provisória, ou não.



Núcleo Metálico fundido 
ou pré-fabricado
O objetivo principal do núcleo ou pino 
pré-fabricado é obter a retenção ou 
ancoragem necessária para recebimento 
da coroa protética.



Consulta de adaptação

São consultas para pacientes que não 
colaboram com o tratamento ou de difícil 
manejo, no intuito de adaptá-los à rotina 
do tratamento odontológico.



Prótese Total

Dentadura

Reposição de elementos dentários 
danificados ou perdidos, devolvendo ao 
paciente as características e funções 
mastigatórias, estéticas e fonéticas, 
além de recompor e proteger funções 
articulares.



Prótese Removível
É uma armação metálica com dentes 
artificiais. Embora removível, ela é 
seguramente encaixada à boca por
meio de grampos que enlaçam os 
dentes naturais adjacentes e, ainda, 
por meio do apoio da gengiva.



Restauração 
em Cerômero
Os Blocos em Cerômero são utilizados 
para realizar a reconstrução parcial 
da coroa dos dentes posteriores. 
As restaurações em Blocos de Cerômero 
são feitas em laboratório e utilizadas 
nos casos em que uma restauração 
de resina é contra-indicada.



Placas de Clareamento 
e Bruxismo
As placas de mordida, de acrílico ou 
de silicone, possuem basicamente 
três funções: proteger os dentes do 
desgaste decorrente do ranger, aliviar 
as articulações têmporo mandibulares 
devido ao tensionamento excessivo e 
induzir o relaxamento da musculatura.



Próteses 
em Resina
São coroas/dentes feitos em resina,  
cujo material é menos resistente  
e com estética menos favorável.



Próteses 
em Porcelana

É realizada com estrutura de metal e 
revestimento de porcelana ou somente 
com estrutura de porcelana, nesses 
casos, para dentes anteriores. 
Tem melhor estética que 
as próteses em resina.



Próteses 
em Cerômero
O Cerômero é um material resinoso, 
reforçado com partículas de cerâmica. 
Tem a vantagem de ser estético, porém 
apresenta resistência inferior quando 
comparado aos Blocos de Metal 
e de Porcelana.



Próteses 
em Cerômero
O Cerômero é um material resinoso, 
reforçado com partículas de cerâmica. 
Tem a vantagem de ser estético, porém 
apresenta resistência inferior quando 
comparado aos Blocos de Metal 
e de Porcelana.



Manutenção Mensal 
Ortodôntica

A manutenção mensal ortodôntica é 
a consulta realizada ao dentista para 
acompanhar e controlar o andamento do 
tratamento ortodôntico, dentro do que 
foi previamente planejado. É a consulta 
onde são feitos os ajustes do aparelho 
para o correto posicionamento 
dos dentes.





*ROL de Procedimentos odontológicos conforme RN no. 338/16 da ANS.  
Prevê ainda os procedimentos de PRÓTESE garantidos pelo novo ROL mínimo  
da legislação, tais como: Núcleo e Restauração Metálicos Fundidos, Próteses  
como Coroa em Cerômero (somente para dentes anteriores), Coroa Metálica  
e Provisória com ou sem pino.





*ROL de Procedimentos odontológicos conforme RN no. 338/16 da ANS.  
Prevê ainda os procedimentos de PRÓTESE garantidos pelo novo ROL mínimo  
da legislação, tais como: Núcleo e Restauração Metálicos Fundidos, Próteses  
como Coroa em Cerômero (somente para dentes anteriores), Coroa Metálica  
e Provisória com ou sem pino.

















Múltiplos de Reembolso

O Segurado pode realizar tratamentos odontológicos cobertos 
pelo Plano em Prestadores Não Referenciados e solicitar 
o reembolso* que será realizado de acordo com os limites 
contratuais. O pagamento ocorre no prazo de até 30 dias.

Plano Padrão Doc possui reembolso exclusivo de 1 vez 
do valor da tabela de reembolso.

Plano Premium Top possibilita a contratação de 
diferentes níveis de reembolso de acordo com a
necessidade da empresa: 1, 3, 4, 5, 6 ou 8 vezes
o valor da tabela de reembolso.

Além disso, pode acompanhar o pedido de reembolso
pela Central de Relacionamento ao Cliente.

*Possível a utilização dentro das obrigações contratuais. 
Despesas odontológicas cobertas de acordo com a relação 
de serviços praticados e constantes na Tabela de Honorários 
e Serviços Odontológicos. 



Tabela de preços
(valor unitário/mês)

Os valores informados nesta simulação são meramente indicativos 
e poderão ser revistos, sendo reduzidos ou agravado, após análise 
da Seguradora. Todas as vidas orçadas só serão aceitas em uma 
modalidade de plano: conjugado ou não com o Bradesco Saúde.

Padrão DOC (1x):
03 a 29 vidas

Padrão DOC (1x):
30 a 199 vidas

R$ 21,52

R$ 19,91

R$ 85,65Premium TOP (1x):
03 a 199 vidas

Premium TOP (3x):
03 a 199 vidas

Premium TOP (4x):
03 a 199 vidas

Premium TOP (5x):
03 a 199 vidas

Premium TOP (6x):
03 a 199 vidas

Premium TOP (8x):
03 a 199 vidas

Conjugado

Premium TOP (1x):

Premium TOP (3x):

Premium TOP (4x):

Premium TOP (5x):

Premium TOP (6x):

Premium TOP (8x):

Padrão DOC (1x): R$ 22,66

R$ 91,91

R$ 138,59

R$ 159,98

R$ 183,21

R$ 208,38

R$ 318,34

Não Conjugado 
Dental Exclusivo

R$ 132,52

R$ 152,98

R$ 175,16

R$ 199,24

R$ 304,36










