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1. Apresentação 
 

O Objetivo deste manual é apresentar informações simplificadas sobre a utilização de seu plano.  
 
Este manual tem caráter meramente informativo e não substitui o Contrato de Intermediação da Prestação de 
Serviços de Atendimento Médico – Hospitalar e/ou Odontológico, documento onde estão descritas 
detalhadamente todas as condições do plano, inclusive os LIMITES e os SERVIÇOS NÃO COBERTOS. 
 
Algumas destas informações referem-se exclusivamente aos planos regulamentados conforme a Lei 9656/98. 

 
 

2. Entendendo os Planos de Assistência à Saúde OMINT 
 

2.1. Omint Premium - Planos Estilo - F43 e C43 
Oferece coberturas médicas (ambulatorial, hospitalar e obstétrica), odontológicas (incluindo prótese dentária, 
ortodontia, implantodontia e clareamento dentário em gel e a laser), na rede credenciada ou pelo sistema de livre 
escolha, e de cirurgia plástica estética exclusivamente pelo sistema de livre escolha.  

 
2.2. Omint Premium - Planos Saúde Integral - F39, F40, F41, F42, C39, C40, C41 e C42 
O Plano Saúde Integral é resultado da visão integrada de saúde que sempre norteou o trabalho da OMINT. Nessa 
visão, a saúde bucal não é disciplina isolada, mas parte integrante da saúde como um todo. Por isso, além das 
coberturas médicas, os Planos Saúde Integral oferecem coberturas odontológicas, no mesmo contrato. 
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Oferece coberturas médicas (ambulatorial, hospitalar e obstétrica) e odontológicas, incluindo prótese dentária(*) e 
ortodontia(*) na rede credenciada ou pelo sistema de livre escolha. 
(*) Exclusivo para os Planos F42 e C42. 

 
2.3. Omint Premium - Planos Completos - C19, C20, C21, C22 e C23 
Oferece coberturas médicas (ambulatorial, hospitalar e obstétrica) na rede credenciada ou pelo sistema de livre 
escolha. 
 
2.4. Omint Premium - Planos Hospitalares – F10, F11, F12, F13, C10, C11, C12 e C13 
Oferece coberturas médicas (hospitalar e obstétrica) na rede credenciada ou pelo sistema de livre escolha. 
2.5. Omint Access - Planos Completos - F18, C18 e A18 
Oferece coberturas médicas (ambulatorial, hospitalar e obstétrica) na rede credenciada ou pelo sistema de livre 
escolha. 

 
2.6. Omint Corporate - Planos Completos - C16, C17, F17 e A16 
Oferece coberturas médicas (ambulatorial, hospitalar e obstétrica) na rede credenciada ou pelo sistema de livre 
escolha. 
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3. Utilização da Rede Credenciada 
 
3.1. A rede credenciada OMINT 
É a relação de profissionais e instituições legalmente habilitados dentro das especialidades e serviços descritos, que 
são colocados à sua disposição para a prestação do atendimento médico ou odontológico. Os melhores 
profissionais e instituições médicas ou odontológicas se encontram à disposição de nossos Associados visando a 
prestação do melhor serviço, com o máximo da qualidade, ética e comprometimento profissional. Sempre que 
houver o descredenciamento ou substituição de serviços não hospitalares (médicos, clínicas e centros de 
diagnósticos) a Omint disponibilizará os dados do serviço descredenciado e a indicação de sua substituição (quando 
necessário), através do portal Omint www.omint.com.br e Central de Atendimento 24h  Tel.: 0800 726 4000. 

 
3.2. Vantagens da utilização do plano na Rede Credenciada: 

 Melhores profissionais e instituições credenciadas colocadas à sua disposição;  

 Facilidade de utilização e rapidez, bastando agendar a consulta e comparecer com sua credencial e documento 
de identidade; 

 
3.3. Agendamento de consultas na Rede Credenciada: 
O Associado deve entrar em contato com o médico escolhido, marcar a consulta e comparecer ao local com sua 
credencial e documento de identidade. Esta cobertura é exclusiva dos planos Estilo, Saúde Integral e Completos. 

 
3.4. Agendamento de exames laboratoriais na rede credenciada: 

http://www.omint.com.br/
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O Associado deve entrar em contato com o laboratório de sua preferência e comparecer com o pedido médico para 
os exames, com sua credencial e documento de identidade. Esta cobertura é exclusiva dos planos Estilo, Saúde 
Integral e Completos. 

 
3.5. Procedimentos para internações hospitalares: 
O Associado deve enviar a solicitação de internação para a OMINT pelo fax (011) 2132-4288 ou pelo e-mail 
associado@omint.com.br. Nessa solicitação, feita pelo médico assistente, devem constar as seguintes informações: 

 pedido médico com letra legível; 

 nome completo do Beneficiário que passará pelo evento hospitalar; 

 assinatura do médico solicitante; 

 carimbo do médico solicitante (com nome e número do CRM) ou papel timbrado do profissional / clínica com 
estas informações; 

 diagnóstico descrito ou codificado pelo CID 10; 

 local e unidade em que o evento será realizado; 

 data provável do evento; 

 descrição dos procedimentos solicitados. 

 documentação complementar (se necessário): 

 Laudo de exame; 

 Relatório médico detalhado. 

 

Abaixo relação de documentos complementares solicitados pela OMINT para a autorização de cirurgias hospitalares 
(desejável, não obrigatório): 

mailto:associado@omint.com.br
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Evento Médico Documentos Complementares 

Cirurgia de mama 
Laudo de exame de imagem ou resultado do exame 

anátomo-patológico. 

Cirurgias ortopédicas e / ou coluna  Laudo de exame de imagem; 

 Eletroneuromiografia. 

Cirurgia otorrinolaringológica 
Laudo de exame de imagem e/ ou laudo de 

nasofibrolaringoscopia. 

Cirurgia ortognática ou Buco-maxilo-facial  Laudo de exame de imagem; 

 Documentação ortodôntica inicial e final. 

Cirurgia bariátrica ou de obesidade mórbida 
 Laudo de exame comprovatórios das doenças 

associadas (comorbidades); 

 Relatório médico. 

Cirurgia de apneia do sono Laudo de exame de imagem e polissonografia. 

Cirurgias ginecológicas 
Laudo de exame de imagem ou resultado do exame 

anátomo-patológico. 

Cirurgias refrativas 
Relatório médico referindo o grau de desvio 

refrativo. 
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Transplantes 

Relatório médico detalhado com evolução da 

doença, programação terapêutica antes, durante e 

após o evento e equipe responsável. 

Cirurgia de gastroenterologia Laudo de exame de imagem. 

Cirurgia ou procedimento ambulatorial de urologia Laudo de exame de imagem. 

Cirurgia de varizes Laudo de exame de imagem. 

Cirurgia de cabeça e pescoço Laudo de exame de imagem 

Colocação de DIU 

Relatório médico informando qual tipo de DIU a ser 

implantado e se este será fornecido pelo hospital 

ou pelo próprio médico. 
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4. Autorizações Prévias 
 

Veja a seguir os casos em que é necessário solicitar autorização prévia. 
 

4.1. Procedimentos que precisam de autorização prévia: 

 Diálise e hemodiálise; 

 Litotripsia; 

 Quimioterapia; 

 Radioterapia; 

 Pequenas cirurgias eletivas e programadas; 

 Biópsia realizada com auxílio radiológico; 

 Radiologia Intervencionista Terapêutica. 

 
4.2. Tratamentos que precisam de autorização prévia:  

 Nutricionista; 

 Terapia Ocupacional; 

 Escleroterapia; 

 Psicoterapia. 

 
4.3. Exames que precisam de autorização prévia: 
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 Procedimentos diagnósticos angiocardiológicos e neurorradiológicos (exames cerebrais com contraste); 

 Medicina Nuclear (cintilografias). 

 

4.4. Internações: 
A OMINT deverá emitir autorização prévia para todas as internações clínicas ou cirúrgicas. 
 

 

5. Utilização do Sistema de Livre Escolha (Reembolso) 
 

5.1. Utilização de profissionais de sua preferência: 
Os planos médicos OMINT preveem a utilização do sistema de livre escolha com reembolso de despesas 
assistenciais. Desta forma todos os Associados que possuírem estes planos, poderão realizar o tratamento em um 
profissional que não conste da lista de credenciados pela OMINT. 

 

5.2. Limites de reembolso em profissionais de livre escolha: 
Existe um limite específico de reembolso para cada evento e/ou procedimento, de acordo com o plano contratado. 
Para fazer um correto planejamento financeiro dos procedimentos cirúrgicos (honorários da equipe médica) é 
importante a confecção de um orçamento prévio com o profissional de livre escolha, encaminhar este documento 
para a OMINT que, em até 48 horas úteis, fornecerá a previsão do valor que o Associado terá direito ao reembolso. 

 

5.3. Confecção do orçamento prévio para procedimentos cirúrgicos: 
O médico assistente de livre escolha deverá fornecer as seguintes informações: 
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 Nome completo do Beneficiário; 

 Assinatura do médico assistente solicitante; 

 Carimbo do médico solicitante (com nome e número do CRM) ou papel timbrado do profissional / clínica com 
estas informações; 

 Diagnóstico descrito ou codificado pelo CID 10; 

 Local e unidade em que o evento será realizado; 

 Data provável do evento; 

 Descrição ou codificação dos procedimentos solicitados; 

 Valores de honorários dos profissionais envolvidos no evento. 

 

O Associado pode imprimir um formulário padrão de orçamento através do portal www.omint.com.br, na área de 
serviços para Associados, ou solicitá-lo através da Central de Atendimento pelos telefones (11) 4004 4011 ou 0800 
726 4000.  

 

5.4. Valor efetivo de reembolso x orçamento prévio de procedimentos cirúrgicos: 

O valor de reembolso será igual à resposta do orçamento prévio somente se todos os eventos/procedimentos 
orçados não sofrerem nenhuma modificação dos valores e/ou técnicas inicialmente apresentados e 
comprovadamente realizados. 

 

5.5. Confecção do orçamento prévio odontológico - plano de tratamento inicial (a cobertura odontológica é 
exclusiva dos planos Estilo F43, C43 e Saúde Integral F42, F41, F40, F39, C42, C41, C40 e C39):  

http://www.omint.com.br/
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O profissional de livre escolha deverá, se possível, preencher o formulário de orçamento Omint de Plano de 
Tratamento e fornecer os dados referentes aos procedimentos necessários, os dentes / faces / áreas envolvidas, 
material utilizado e valor cobrado. 
 
Este documento deverá ser enviado para a OMINT, que informará por e-mail ou fax, em até 48 horas úteis, a 
previsão do valor de reembolso a que o Associado terá direito. 
 
O Associado pode imprimir o formulário ORÇAMENTO DE PLANO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO através do 
portal www.omint.com.br, na área de serviços ao Associado, ou solicitá-lo através da Central de Atendimento, 
pelos telefones (11) 4004 4011 e 0800 726 4000.  
 
Importante: os valores informados no orçamento são válidos para procedimentos a serem realizados a partir da 
data de emissão do mesmo. 
 
5.6. Formas de envio de Orçamento Prévio:  
O orçamento prévio poderá ser enviado à OMINT através de: 

 Fax (011) 2132 4288; 

 E-mail (associado@omint.com.br); 

 Correio (Rua Franz Schubert, 33, São Paulo, SP, 01454-020) A/C Núcleo de Atendimento ao Cliente - NAC; 

 Entrega nos nossos balcões de Atendimento ao Associado. 
 
 

 

http://www.omint.com.br/
mailto:associado@omint.com.br
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5.7. Documentação necessária para obtenção dos diversos tipos de reembolsos: 
Todas as informações sobre como obter seu reembolso e documentos necessários encontram-se na Bula de 
Reembolso.  
 
Estes documentos poderão ser enviados à OMINT através de: 

 Correio (Rua Franz Schubert, 33, São Paulo, SP, 01454-020) A/C Depto Reembolso; 

 Entrega nos nossos Balcões de Atendimento ao Associado. 
 
5.8. Solicitação de reembolso odontológico (a cobertura odontológica é exclusiva para os planos Estilo F43/C43 e 
Saúde Integral F39, F40, F41, F42, C39, C40, C41 e C42): 
As informações sobre como obter seu reembolso e documentos necessários encontram-se na Bula de Reembolso. 

 

NOTA: Nos tratamentos ortodônticos, o Associado deve solicitar que o profissional informe através de formulário 
específico (Plano de Tratamento Ortodôntico), qual o tipo de aparatologia foi utilizada, previsão para término do 
tratamento e indicação do tratamento. 
 
Importante: A apresentação de radiografias torna-se obrigatória quando os seguintes procedimentos forem 
realizados: 
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PROCEDIMENTOS EM QUE HÁ NECESSIDADE 
DE Rx INICIAL E FINAL 

Tratamento Endodôntico 

Cirurgias Orais Menores 

Cirurgias Periodontais 

Prótese Dental 

Implantes 

Enxertos relacionados a implante 

 

5.9. Prazos para recebimento dos reembolsos: 

 

Em até 24 horas Em até 7 dias 

 Consultas Médicas; 

 Terapia Ocupacional, Acupuntura, Nutrição, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Escleroterapia e Psicoterapia. 

 Exames em geral. 

 Pequenas cirurgias ambulatoriais eletivas 

 Honorários clínicos e cirúrgicos 

 Despesas realizadas no exterior 

 Odontologia 

 Internações Hospitalares 

 Quimioterapia 
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 Procedimentos realizados em Pronto-Socorro 

 Vacinas 

 Radioterapia 

                Estes prazos serão cumpridos mediante com a apresentação da documentação adequada e completa. 
 

5.10. Efetivação do crédito em conta corrente: 

Os reembolsos são feitos em conta corrente cadastrada pelo Beneficiário Titular. É possível cadastrar e/ou alterar 
uma conta corrente para reembolso através de formulário próprio disponível no aplicativo Minha Omint ou ainda 
impresso através do portal OMINT no endereço www.omint.com.br. 
 
O Beneficiário poderá ser informado via SMS, do crédito do reembolso em sua conta corrente. Para isso, deve 
informar-se na Central de Atendimento ou nos balcões de Atendimento das unidades OMINT. 

 
 

6. Entrando em contato com a OMINT:  
 

6.1. Central de Atendimento OMINT – 0800 726 4000 ou (11) 4004 4011.  

Oferece 24 horas por dia: 

 informações sobre cobertura dos planos; 

 informações sobre rede credenciada; 

 informações sobre descredenciamento ou substituição de prestadores de serviços não hospitalares da rede 
credenciada (médicos, dentistas, clínicas e centros de diagnósticos); 

 consultas e esclarecimentos sobre processos de reembolsos de despesas efetuadas; 

http://www.omint.com.br/
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 esclarecimentos sobre processos de autorização; 

 informações sobre planos de tratamento. 

 
6.2. Orientação Médica 24 horas 
A qualquer hora do dia ou da noite, finais de semana e feriados, o Associado pode contar, por telefone, com uma 
equipe especialmente treinada, com suporte médico profissional, que analisará o caso com as melhores 
orientações para a resolução dos problemas de nossos Associados. 

 
Ligue para 0800 726 4001 para a obtenção deste serviço. 
 
6.3. Fax do Associado – (011) 2132 4288 
Um canal permanentemente disponível para recebimento de solicitações referentes à: 

 Envio de Orçamentos Prévios; 

 Envio de solicitação de procedimentos e cirurgias para autorização; 

 Ingresso de novos Associados; 

 Alterações cadastrais. 

 
6.4. E-Mail do Associado – associado@omint.com.br 
De segunda à sexta-feira, pelo e-mail do Associado é possível: 

 encaminhar documentos, como pedidos médicos e relatórios; 

 enviar suas dúvidas, sugestões e reclamações. 

 

mailto:associado@omint.com.br
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6.5. Portal OMINT – www.omint.com.br 
No portal OMINT o Associado poderá se cadastrar na área de serviços exclusivos ao Associado, que possibilita o 
acesso à: 

 consulta da Rede Credenciada para seu plano; 

 consulta sobre descredenciamento ou substituição de prestadores de serviços não hospitalares da rede 
credenciada (médicos, dentistas, clínicas e centros de diagnósticos); 

 acompanhamento de pedidos reembolso; 

 formulários; 

 valores para imposto de renda; 

 impressão de segunda via de faturas; 

 parcerias e descontos; 

 agenda de Saúde; 

 solicitação de segunda via de credencial; 

 muitas outras informações importantes. 

 

Para sua segurança a área de serviços destinada ao Associado é restrita. Para acessar no www.omint.com.br, utilize 
para o login seu código de associado completo (13 dígitos), que consta em sua credencial. A senha solicitada para o 
primeiro acesso é a enviada junto com seu kit de Ingresso. 
Depois do primeiro acesso, o Associado deverá cadastrar como login o seu e-mail pessoal, bem como personalizar 
sua senha como desejar. 
 

http://www.omint.com.br/
http://www.omint.com.br/


Manual do Beneficiário - Planos Médicos OMINT 
 

 

6.6. Atendimento Exclusivo para Pessoas com Deficiência Auditiva ou de Fala 
Telefone (através de aparelhos adaptados para Deficientes Auditivos): 0800 727 7070 
Celular (através de mensagem de texto): 11 95951 0005 
Chat on-line: clique aqui para iniciar um atendimento 
 
6.7. Atendimento Pessoal 

O atendimento pessoal está disponível em todas as unidades para entrega de documentos relacionados a 

reembolsos, autorizações e orçamentos, das 8h30 às 17h00. 

Para assuntos relacionados a contratos, agendar pelo 0800 726 4000, exclusivamente na Vila Omint. 

Vila Omint - sede: Rua Franz Schubert, 33 – Jd. Paulistano – CEP 01454-020 
Unidade Berrini: Rua James Joule, 92 – Berrini – CEP 04576-080 
Unidade Alphaville: Alameda Rio Negro, 1.084 – loja 7 – Alphaville – CEP 06454-000 
Unidade Ribeirão Preto: Av. Presidente Vargas, 2.121 – sala 01 – Térreo - Jardim América – CEP 14020-260 

Unidade Rio de Janeiro: Rua Vinícius de Moraes, 266 – Ipanema – CEP 22411-010 

6.8. Ouvidoria 
A Ouvidoria é um canal de comunicação de atuação independente vinculado à Diretoria Geral, e que representa a 
voz dos nossos Associados dentro da OMINT. Seu objetivo é defender com imparcialidade os direitos dos 
Associados perante a organização, promover melhorias em nossos produtos e serviços e estreitar cada vez mais 
nosso relacionamento. 
Na Ouvidoria serão tratadas somente dúvidas, solicitações e reclamações que já tenham sido tratadas pela Central 
de Atendimento Omint e cuja resposta recebida não tenha atendido à sua expectativa. Não serão tratados assuntos 
que já estejam na esfera judicial ou órgãos externos. 

https://14t3jf7-omint.suac.com.br/
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O Associado deverá encaminhar o assunto por escrito, através de formulário específico no Portal Omint ou por e-
mail para ouvidoria@omint.com.br. 
 
Importante: Para garantir o sigilo das informações pessoais de nossos associados, a Omint não envia informações 

de qualquer natureza para endereços eletrônicos não cadastrados previamente no título do solicitante. As 

alterações cadastrais, inclusive e-mail, podem ser feitas exclusivamente por associados, através do site MINHA 

OMINT ou Central de Atendimento 24 horas pelo telefone 0800 726 4000. 

 

7. Glossário de Especialidades e Procedimentos: 
 

 Acupuntura: especialidade médica que utiliza agulhas especiais para tratamentos de diversas doenças. 
 
 Alergia e imunologia: especialidade da clínica médica relacionada ao estudo das doenças alérgicas. 
 
 Angiologia e Cirurgia Vascular: ramo da medicina especializado em doenças circulatórias periféricas como 

varizes, erisipela, flebites, aneurismas, gangrenas e tromboses venosas.  
 
 Cardiologia: ramo da medicina que estuda o funcionamento, a anatomia e as doenças do coração, das artérias, 

das veias e, em geral, de todos os componentes do sistema cardiovascular.  
 
 Cirurgia Bariátrica: especialidade que tem como objetivo tratar pacientes portadores de obesidade mórbida. 
 

mailto:ouvidoria@omint.com.br
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 Cirurgia Cardíaca: especialidade relacionada ao tratamento cirúrgico das doenças do coração e aparelho 
circulatório. 

 
 Cirurgia de Cabeça e Pescoço: especialidade responsável pela prevenção, diagnóstico, tratamento e a 

reabilitação das doenças da cabeça e pescoço. 
 
 Cirurgia de Mão: especialidade relacionada ao estudo e tratamento das patologias ou acidentes da mão. 
 
 Cirurgia de Joelho: especialidade cirúrgica relacionada ao estudo das patologias ou acidentes de joelho. 
 
 Cirurgia de Ombro: especialidade cirúrgica relacionada ao estudo das patologias ou acidentes do ombro. 
 
 Cirurgia do Aparelho Digestivo: especialidade cirúrgica que aborda todo o sistema digestivo e fígado. 
 
 Cirurgia Geral: especialidade médica secular que congrega vários segmentos do ramo cirúrgico, tendo como 

objetivo atender pacientes portadores de doenças de ordem aguda ou crônica. 
 
 Cirurgia Pediátrica: especialidade relacionada ao tratamento cirúrgico de recém nascidos e crianças. 
 
 Cirurgia Ortognática: especialidade que visa a correção cirúrgica dos problemas ortodônticos e/ou maxilo-

mandibulares (coberta nos Planos Saúde Integral através do sistema de gerenciamento de casos); 
 
 Cirurgia Plástica Reparadora: especialidade cirúrgica relacionada à reparação funcional de lesões em decorrência 

de acidentes ou traumas.  
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 Cirurgia Refrativa: procedimento realizado pelo oftalmologista também conhecido por LASIK ou PRK, para 
tratamento de distúrbios da visão como miopia e hipermetropia. 

 
 Cirurgia Crânio Maxilo-Facial: especialidade que inclui o diagnóstico e o tratamento cirúrgico e auxiliar das 

doenças, lesões e defeitos, incluindo tanto os aspectos funcionais como estéticos dos tecidos moles e duros da 
região da boca e face. 

 
 Cirurgia Torácica: especialidade cirúrgica que aborda doenças da parede torácica, pulmões e pleura. 
 
 Dermatologia: especialidade médica relacionada ao estudo e tratamento clínico ou cirúrgico das doenças da 

pele. 
 
 Endocrinologia: especialidade da clínica médica que estuda e trata as doenças endocrino-metábólicas 

(glandulares), tais como: diabetes, doenças da tireoide, anormalidades do crescimento e osteoporose. 
 
 Escleroterapia: tratamento realizado pelo cirurgião vascular e/ ou angiologista para telangiectasias, nas quais de 

injeta líquido esclerosante.  
 
 Fisiatria: especialidade relacionada à medicina física e reabilitação. 
 
 Gastroenterologia: especialidade da medicina que trata das patologias do aparelho digestivo. 
 
 Ginecologia: especialidade que trata da saúde da mulher, da infância à terceira idade. 
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 Hepatologia: é a especialidade responsável pelo tratamento de doenças do fígado e das vias biliares. 
 
 Hematologia: especialidade relacionada ao estudo de doenças do sangue. 
 
 Hemodiálise e Diálise: processo artificial de filtragem do sangue com a utilização de recursos mecânicos e/ou 

químicos nos casos de insuficiência renal. 
 
 Homeopatia: especialidade médica que usa medicamentos homeopáticos pela lei dos semelhantes para 

reequilibrar a energia vital dos indivíduos. 
 
 Infectologia: especialidade da clínica médica relacionada às doenças infecto-contagiosas. 
 
 Mastologia: especialidade médica que trata as doenças da mama. 
 
 Nefrologia: especialidade da clínica médica relacionada ao estudo das doenças dos rins. 
 
 Neurocirurgia: especialidade cirúrgica relacionada ao tratamento das doenças do sistema nervoso central e 

medula espinhal. 
 
 Neurologia: ciência que estuda os distúrbios e patologias dos sistemas nervosos central (cérebro, medula 

espinhal e alguns nervos da visão) e periférico (ramificações de nervos que se espalham por todo corpo 
humano). 

 
 Obstetrícia: especialidade destinada a cuidar da mulher grávida, durante a gestação, parto e pós-parto. 
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 Oftalmologia: especialidade clínico cirúrgica relacionada ao estudo e tratamento das doenças dos olhos. 
 
 Oncologia: especialidade relacionada ao estudo e tratamento quimioterápico e radioterápico dos pacientes com 

tumores e cânceres nos diversos órgãos do corpo. 
 
 Ortopedia e Traumatologia: ramo da medicina que trata das alterações em ossos, músculos e articulações sejam 

elas congênitas (desde o nascimento), desenvolvidas durante a vida do paciente, ou por causa de problemas de 
postura em conseqüência da idade, acidentes, doenças ou injúrias ao aparelho locomotor. 

 
 Otorrinolaringologia: especialidade médica que trata de problemas relacionados ao ouvido, nariz, seios da face e 

garganta, seja através de medicamentos, seja por meio de procedimentos cirúrgicos. 
 
 Pediatria: especialidade médica dedicada à assistência à criança e ao adolescente, nos seus diversos aspectos, 

sejam eles preventivos ou curativos. 
 
 Pneumologia: especialidade da medicina que estuda o mecanismo de funcionamento da respiração e da 

estrutura dos pulmões, responsável pelo tratamento das doenças pulmonares e respiratórias, incluindo as 
intervenções de cirurgia torácica. 

 
 Proctologia: especialidade cirúrgica relacionada ao tratamento das doenças dos intestinos e ânus. 
 
 Psiquiatria (Saúde Mental): especialidade da clínica médica relacionada ao tratamento das doenças relativas ao 

equilíbrio emocional, através de consultas, terapias e medicamentos. 
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 Reumatologia: especialidade clínica relacionada ao estudo e tratamento das doenças da articulação e 
autoimunes. 

 
 Transplantes: tratamento médico cirúrgico que consiste na retirada e implantes de órgãos ou tecidos de um local 

para outro no mesmo paciente, ou em pacientes diferentes. 
 
 Urologia: especialidade médica que cuida das doenças do aparelho urinário masculino e feminino e de doenças 

do aparelho genital masculino. 
 

Especialidades Odontológicas cobertas pelos Planos Saúde Integral e Estilo 

 Odontologia Preventiva: procedimentos odontológicos que tem como objetivo evitar o aparecimento de cáries e 
doenças gengivais, tendo por como exemplo, as aplicações de flúor, profilaxia dental e uso de selantes; 

 
 Cirurgia Oral Menor: especialidade que tem como objetivo o diagnóstico e o tratamento cirúrgico para resolução 

de problemas odontológicos, realizados em ambiente de consultório, com anestesia local (sem necessidade de 
internações hospitalares), tendo como principais exemplos, as extrações de molares inclusos; 

 
 Dentística Restauradora: especialidade que tem como objetivo preservar e devolver ao dente sua integridade 

anátomo-funcional, através de restaurações em amálgama e resinas compostas; 
 
 Endodontia: especialidade que tem como objetivo a preservação do dente por meio dos tratamentos dos canais 

radiculares;  
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 Odontopediatria: especialidade que tem como objetivo o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e o controle 
dos problemas de saúde bucal da criança, a educação para a saúde oral e a integração desses procedimentos 
com os dos outros profissionais da área da saúde; 

 
 Periodontia: especialidade que tem como objetivo o estudo, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das 

doenças gengivais e periodontais (tecido de suporte dos dentes), visando à promoção e ao restabelecimento da 
saúde bucal; 

 
 Estomatologia: especialidade que tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento 

das doenças próprias da boca e suas estruturas anexas, das manifestações bucais de doenças sistêmicas, bem 
como o diagnóstico e a prevenção de doenças sistêmicas que possam eventualmente interferir no tratamento 
odontológico; 

 
 Radiologia: especialidade que tem como objetivo a aplicação dos métodos exploratórios por imagem com a 

finalidade diagnóstica, por exemplo, radiografias panorâmicas e periapicais (neste item não estão incluídas 
documentações para diagnóstico de ortodontia). 
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