SAÚDE DENTAL
Um seguro de fácil adesão e utilização,
que promove a prevenção e a saúde oral.
Porque Confiança é ter o que mais importa.
Quais as vantagens?
Rede Médis Dental

150 clínicas dentárias presente nos maiores concelhos do país, onde
pode realizar as suas consultas, exames, tratamentos ou cirurgias
dentárias. Com métodos avançados, equipas especializadas e um
tratamento mais personalizado.

Por apenas 3 € por visita

APP Médis
Com a App, pode utilizar o seu Cartão Médis Dental digital e
consultar a Rede Médis Dental, a Rede Saúde e Bem-estar e a
sua Área Pessoal, tudo na palma da sua mão.

Informação Constante e Atualizada
Escolha a clínica dentária parceira mais perto de si, pesquise no
Guia Médis com a opção Rede Médis Dental e conheça todos
os Prestadores de Cuidados de Saúde da Rede.

Permite-lhe fazer os tratamentos
dentários mais comuns como
consultas, limpezas dentárias,
desvitalizações, restaurações, entre
outros…

Cartão SAÚDE DENTAL
Cartão personalizado que o identifica como Cliente Médis e lhe dá
acesso aos serviços da Rede Médis Dental e aos benefícios da Rede
de Saúde e Bem-estar.

DESCONTO até 20%
na inclusão de familiares

E ainda…

SEM idade limite de adesão

Linha MAPFRE SAÚDE
Linha telefónica disponível 24 horas por dia, com atendimento feito por
Enfermeiros, que disponibilizam um serviço permanente de
informação, aconselhamento e encaminhamento em Cuidados de
Saúde, de modo simples e acessível.

SEM pré-existências

Rede de Saúde e Bem-estar

SEM pré-autorizações

800 parceiros no âmbito da prevenção e promoção de estilo de vida
saudáveis com condições muito vantajosas: ginásios, nutricionistas,
terapias não convencionais, check-up e muitos outros.

SEM períodos de carência

SEM questionário médico

Descontos de Família
2 Pessoas Seguras Desconto 5%

3 Pessoas Seguras Desconto 20%

Mais de 3 Pessoas Seguras Desconto 20%

Comparticipações
100 %

Dentro da Rede

0%
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Fora da Rede

Coberturas, Limites e Copagamentos
Rede Médis Dental
Coberturas

Limites

Consulta de Medicina Dentária

Ilimitado

Aplicação de Compósitos para Selagem de Fissuras (por quadrante)

1 de 2 em 2 anos

Aplicação Tópica de Fluoretos (por sessão)

1 de 6 em 6 meses

Destartarização Bimaxilar

1 de 6 em 6 meses

Remoção Pigmento Dentário com Jato bicarbonato de sódio

1 de 6 em 6 meses

Ortopantomografia

1 por anuidade

Restauração

3 por anuidade

Proteção Pulpar

3 por anuidade

Primeira Sessão de Endodontia

1 por anuidade

Sessões seguintes de Endodontia

2 por anuidade

Exodontia de Dente Decíduo

Ilimitado

Exodontia dentes com Odontosecção e Osteotomia

Ilimitado

Exodontia dente Multirradicular

Ilimitado

Exodontia dente Monorradicular

Ilimitado

Estudo de Implantologia

1 por anuidade

Estudo de Ortodontia

1 por anuidade

Controle Aparelho Fixo (por maxilar)
Médico Online

Copagamento

3 € por visita

3 por ano
2 por anuidade

3 € por consulta

Descrição dos Atos Financiados
Atos Financiados na Rede Médis Dental:


Consulta de medicina dentária: consulta realizada por um médico dentista e/ou estomatologista, inscrito na Ordem dos Médicos
Dentistas e/ou na Ordem dos Médicos, respetivamente, num consultório de medicina dentária, para avaliar o estado de saúde oral;
sem limites;



Aplicação de Compósitos para Selagem de Fissuras: aplicação de resina fluida na superfície de mastigação dos dentes para
prevenção da cárie: é financiada, até aos 18 anos, uma unidade de 2 em 2 anos;



Aplicação Tópica de Fluoretos: aplicação de flúor para prevenção de cáries: de acordo com a boa prática clínica, é financiada
uma unidade de 6 em 6 meses;



Destartarização Bimaxilar: limpeza dentária: de acordo com a boa prática clínica, é financiada uma unidade de 6 em 6 meses;



Remoção de pigmento dentário com jato bicarbonato de sódio: Uso de jatos de água, ar e partículas de bicarbonato de sódio
que são lançados na superfície do dente em grande velocidade para retirar o tártaro e a placa dentária; é financiada uma unidade
de 6 em 6 meses;
Ortopantomografia: Raio-x que permite ter uma visão geral dos maxilares e dos dentes: o Segurador paga uma ortopantomografia
por anuidade;





Restauração: tratamento de dentes danificados, repondo a sua forma e função: o Segurador paga 3 restaurações por anuidade;
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Proteção Pulpar: Aplicação de um medicamento ou recobrimento do dente para tentar preservar a vitalidade do mesmo; limite de 3
por anuidade;



Primeira Sessão de Endodontia: desvitalização, que consiste na remoção completa da polpa e nervo dentário: o Segurador paga
a primeira sessão de desvitalização, sujeito ao limite máximo de 1 por anuidade;



Sessões seguintes Endodontia: sessões seguintes de desvitalização, que consiste na remoção completa da polpa e nervo
dentário; sujeito ao limite de 2 por anuidade;



Exodontia de Dente Decíduo: extração de dente de leite: sem limites;



Exodontia de dente com odontosecção e osteotomia: Extração de dentes com ajuda de pequena cirurgia; sem limites;



Exodontia Dente Multirradicular: extração de dentes com mais de uma raiz; sem limites



Exodontia Dente Monorradicular: extração de dentes com uma raiz; sem limites;



Estudo de Implantologia: estudo efetuado antes do Cliente colocar um implante dentário. Este estudo inclui consulta de medicina
dentária, estudo de reabilitação com implantes e modelos de estudo. Sujeito ao limite máximo de 1 por anuidade;



Estudo de Ortodontia: estudo efetuado antes do Cliente colocar o aparelho dentário. Este estudo inclui consulta de medicina
dentária, modelos de estudo ortodônticos, análise cefalométrica, telerradiografia e estudo fotográfico. Sujeito ao limite máximo de 1
por anuidade;



Controle de Aparelho Fixo: durante 2 anos são financiados 6 controles de aparelho fixo (máximo de 3 controles por ano). O
financiamento inicia-se quando é feito o 1º controle desse aparelho na Rede Médis Dental; sujeito ao limite máximo de 3 por
anuidade;



Consulta Médico Online: 2 utilizações por anuidade;

A informação constante deste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. As mensagens publicitárias contidas no
presente documento e afetas ao presente produto são válidas até à data de publicação do documento que expressamente as substitua ou até à data em que o produto deixe de
ser comercializado. O produto DENTAL é comercializado pela MAPFRE - Seguros Gerais, S.A.

