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2

1. DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é a oferta aos beneficiários do plano Pernambucanas Odonto visando permitir ao 
associado o acesso facilitado à benefícios em concordância com o plano Odontológico OdontoSeg. A rede de 
estabelecimentos credenciados assim como os benefícios oferecidos podem ser atualizados ou alterados sem 
aviso prévio. Dúvidas e outras informações poderão ser esclarecidas por nossa central de atendimento.

 

                                    2. DA REMUNERAÇÃO
 
 
O valor da mensalidade acordada será a constante e informada no momento da adesão. A mensalidade 
será devida a partir da inclusão ao plano Odontológico OdontoSeg. Destinando-se a cobrir os custos 
administrativos de gerenciamento do plano, relativos ao direito do uso dos benefícios. O associado fica 
ciente que as inadimplências de quaisquer das obrigações assumidas neste contrato ensejarão na suspensão 
dos benefícios. Em caso de atraso do pagamento da mensalidade por mais de 60 (sessenta) dias os 
serviços poderão ser cancelados o que não exime o pagamento do período em que estiver inadimplente. 
 
  
 

                                                                             3. VIGÊNCIA

O Contrato será válido pelo período da vigência ao Plano Pernambucanas Odonto. Em caso de desistência por 
parte do associado, o desligamento deve ser solicitado pelo titular diretamente às Lojas Pernambucanas, não 
havendo devolução das parcelas já pagas, em face de disponibilidade dos serviços.

4. CANCELAMENTO

Se houver interesse em cancelar o serviço, isto deverá ser feito nas central de atendimento ou direto na Loja. 
Quaisquer pagamentos por serviços prestados ou bens adquiridos junto à rede credenciada são da inteira 
responsabilidade do associado, sendo efetuados diretamente ao estabelecimento/prestador. O acesso à rede 
credenciada e uso dos benefícios, é dado em no máximo 30 dias. O serviço contratado terá vigência condicionada 
ao pagamento da adesão. O titular fica ciente que seu desligamento do Plano não o exime da obrigação de pagar 
integralmente as taxas e anuidades já vencidas.

5. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

A mensalidade será corrigida anualmente ou em periodicidade menor, desde que exista permissão da legislação em 
vigor, pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) ou pelo Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), tomando-se por base o período de 
12 (doze) meses a partir da data de início da vigência por prazo indeterminado, do último aniversário do contrato. 
Na hipótese de extinção dos índices acima, será utilizado o IPCA/IBGE.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Contrato deverá ser interpretado de acordo com as leis do Brasil. Toda e qualquer disputa originária ou 
relacionada a este Contrato deverá ser exclusivamente trazida perante a corte de São Paulo. O titular autoriza 
expressamente a Rede Total a enviar informações, promoções para sua caixa postal de e-mail e/ou celular. O titular 
declara para os devidos fins que as informações aqui prestadas e que integram o contrato são a expressão da 
verdade, sendo que mesmo se o responsabiliza pela formal comunicação a empresa, em caso de eventual alteração 
em qualquer dos dados. Declara igualmente que os endereços indicados estão aptos a receber correspondências. 
Por fim, ao aderir ao plano Pernambucanas Odonto, o contratante concorda com os Termos e Coberturas descritos 
neste contrato.
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COBERTURAS

1. BENEFÍCIOS

1.1 ORIENTAÇÃO SAÚDE 24 HORAS 

1.1.1 - Objetivo

O objetivo não é substituir a consulta médica, mas orientar ao beneficiário de forma confiável, na 
conduta a ser tomada, diminuindo riscos, reduzindo custos e aumentando a segurança e satisfação 
do beneficiário.

Constitui-se como serviço de orientação Saúde 24 horas, informação à saúde por telefone e é 
formado por equipe especializada, composta por enfermeiros e supervisionado por médicos. Com 
acesso a qualquer hora do dia ou da noite, é uma opção segura na decisão sobre a necessidade de 
atendimento médico. Em qualquer momento, seja por uma dúvida relacionada à saúde ou por estar 
apresentando algum sintoma, o beneficiário poderá entrar em contato e será orientado corretamente 
sobre a melhor conduta para cada caso.

O sistema de apoio à decisão é lastreado por algoritmos clínicos, com base em evidências clínicas 
cientificamente comprovadas, testadas e consolidadas. Estes algoritmos estão em uso e já foram 
testados em milhões de pessoas em todo o mundo. O conteúdo clínico é constantemente atualizado 
por equipes especializadas e adequado às diretrizes médicas atualizadas.

1.1.2 - Benefícios 

• Funcionamento 24h x 7 dias da semana;

•  Profissionais de Saúde habilitados estarão à disposição do beneficiário justamente nos momentos de maior 
necessidade;

•  Abordagem baseada na gravidade de sintomas e queixas, com a possibilidade de análise concomitante 
de mais de um sintoma. Isso permite que as orientações e conduta sejam dadas considerando-se todas as 
informações disponíveis;

• Protocolos testados e homologados internacionalmente;

• Encaminhamento a especialidades médicas de acordo com os sintomas avaliados.

1.1.3 - Principais funcionalidades do Aplicativo: 

• Chat on-line com nossa central de enfermeiras;

• Vídeo chamada;

• Mensagem;

• Armazenamento de prescrições médicas no APP;

• Alarmes e alertas;

• Notícias;

• Notificações push pelo APP.

   Coberturas

Orientação Saúde 24 horas

Odontologia de Urgência

  Limite de Capital Segurado

Sem Limitação (para Produto/Cliente ativo)

Sem Limitação (para Produto/Cliente ativo)
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1.1.4 - Acompanhamento e Monitoramento 

• Acompanhamento/reavaliação pós–atendimento com ligações de retorno em até 48 hrs.

1.1.5 - Para acionar o serviço 

•  Para solicitar o atendimento ligar para: 0800 779 5444 ou chat online com os enfermeiros ou vídeo chamada 
através do Aplicativo.

1.2 ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA 

1.2.1 - Objetivo

Disponibilizar ao beneficiário serviço ligado à Assistência Odontológica Móvel Domiciliar, em casos de 
urgência, de acordo com as condições deste regulamento.

1.2.2 - Procedimento para atendimento 

O acionamento deverá ser feito mediante contato telefônico com a Central de Atendimento, o beneficiário 
deverá descrever o tipo de atendimento que necessita. A Central de Atendimento formada por uma equipe 
de especialistas está apta a realizar os seguintes procedimentos: orientação odontológica por telefone, 
identificação da necessidade do beneficiário, localização dos especialistas credenciados ao serviço de 
odontologia de urgência que estejam mais próximos à residência do beneficiário, confirmação de local 
para atendimento, encaminhamento do dentista para atendimento em até 48 horas, acompanhamento da 
realização do trabalho.

1.2.3 - Para acionar o serviço 

Para solicitar o atendimento ligar para: 0800 779 5444.

1.2.4 - Atendimento Odontológico 

Os serviços de Assistência Odontológica Móvel Domiciliar de Urgência, serão prestados por meio da 
utilização de equipamentos odontológicos portáteis, e compreendem a realização dos seguintes proce–
dimentos técnicos:

•  Extração dentária, excluídas de siso ou dentes inclusos: Exodontia Simples onde a permanência do 
dente no alvéolo está gerando dor e houve condenação da estrutura dental por parte do dentista. 
Exodontias múltiplas onde a permanência dos dentes no alvéolo está gerando dor e houve condenação 
da estrutura dental por parte do dentista;

• Pulpotomia ou Pulpectomia: remoção do nervo dentário com o objetivo de aliviar a dor;

•  Drenagem de abscesso intra oral decorrente de causa dentária: Abscessos são provocados por infecções 
bacterianas. Podem ocorrer em diversos órgãos e tecidos do corpo, e a sua presença indica infecção. 
A formação dos abcessos se dá pelo acúmulo de pus (líquido pastoso e amarelado contendo células 
mortas, bactérias e neutrófilos) que fica envolvido por um tecido que isola esse material. Essa é uma 
forma de impedir que as bactérias presentes nessa região migrem para outras partes do corpo, mas 
impede também o acesso de antibióticos e a chegada de novos glóbulos brancos ao local afetado;

•  Drenagem de abscesso extra oral decorrente de causa dentária: Abscessos são provocados por infecções 
bacterianas. Podem ocorrer em diversos órgãos e tecidos do corpo, e a sua presença indica infecção. 
A formação dos abcessos se dá pelo acúmulo de pus (líquido pastoso e amarelado contendo células 
mortas, bactérias e neutrófilos) que fica envolvido por um tecido que isola esse material. Essa é uma 
forma de impedir que as bactérias presentes nessa região migrem para outras partes do corpo, mas 
impede também o acesso de antibióticos e a chegada de novos glóbulos brancos ao local afetado;

•  Recolocação (cimentação): com cimento provisório de coroas provisórias em casos onde a estética 
esteja sendo afetadas a tal ponto que interfira na no convívio social ou a função mastigatória seja 
impossibilitada;

•  Coroa provisória anterior: em resina auto polimerizável em casos onde a estética esteja sendo afetadas 
a tal ponto que interfira na no convívio social ou a função mastigatória esteja impossibilitada;
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• Restauração provisória de dentes cariados com sintomatologia de dor;

•  Restauração provisória: de dentes fraturados em casos onde a estética esteja sendo afetadas a tal ponto 
que interfira na no convívio social ou a função mastigatória seja impossibilitada;

• Tratamento de urgência de doenças periodontais: (gengivite ou periodontite) em fase aguda com dor;

• Reposicionamento de urgência de dentes avulsionados num período de até 5 horas;

• Controle de hemorragias: decorrentes de problemas dentários ou periodontais;

• Suturas, curativos pós-operatórios de cirurgias odontológicas em casos de hemorragias;

• Tratamento de urgência de alveolite e curetagem de alvéolo em caso de dor espontânea.

A assistência será prestada desde que o local indicado pelo usuário não comprometa ou ponha em risco a 
segurança e integridade física dos membros da equipe atendente e que ofereça condições de acessibilidade 
para prestação da assistência, podendo a prestadora de serviços não realizar o atendimento ou encaminhar 
o beneficiário para uma unidade fixa de suporte.

A prestadora de serviços pode realizar uma pré-avaliação por telefone, que será realizada por profissionais 
dentistas, e caso o profissional avalie a necessidade da disponibilização de maior aparato técnico para o 
atendimento, é facultado o encaminhamento do segurado para uma unidade fixa de suporte.

Os serviços descritos neste regulamento serão prestados somente aos usuários cadastrados e não poderão 
ser transferidos a terceiros podendo a prestadora de serviços solicitar documentação de identificação com 
objetivo de comprovar sua veracidade e sempre que se fizer necessário.

1.2.5 - Exclusões 

Ficam excluídos dos serviços regulados neste Regulamento, os usuários que se enquadrem nas seguintes 
situações:

• Casos psiquiátricos;

• Tratamentos odontológicos em casos de acidente de trabalho;

•  Tratamentos odontológicos oriundos de acidentes provocados por esporte de risco como, por exemplo, 
ultraleve, boxe, entre outros;

• Doenças congênitas;

• Doenças periodontais crônicas;

• Problemas de ATM (Articulação Têmporo Mandibular);

• Cirurgias para eliminação de lesões benignas ou malignas existentes na cavidade oral;

• Cirurgias de implante e reimplante osteointegráveis e transplante de unidades dentárias;

•  Tratamentos ambulatoriais das especialidades: cirurgia oral maior e menor, periodontia, Dentística opera–
tória, ortodontia, odontopediatria e endodontia;

• Cirurgias que exijam hospitalização e/ou anestesia geral.

2. ÂMBITO GEOGRÁFICO
Estas coberturas abrangem todo o Globo Terrestre.

São Paulo, 21 de Novembro de 2019.
Rede Total de Benefícios - Todos os direitos reservados.




