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Bradesco Dental

Os planos odontológicos Bradesco Dental 

são oriundos da integração das atividades 

desenvolvidas pela Bradesco Dental e 

OdontoPrev no ramo de assistência 

odontológica.

Em outubro de 2009 foi celebrado um 

Acordo de Associação entre a 

OdontoPrev, a maior operadora de 

planos odontológicos do mercado 

brasileiro, e a Bradesco Dental.

Atualmente o Grupo dá acesso à boa odontologia a mais de 6,2 milhões 

de beneficiários e mais de 70 mil empresas clientes. Está presente em cerca de 2 

mil municípios de todas as regiões do país e conta com mais de 25 mil cirurgiões-

dentistas credenciados.



Bradesco Dental

Missão

Tornar-se um grande fator de aproximação da sociedade à Odontologia, agregando valor a esta relação 

através da excelência de serviços prestados a ambas.

Visão

Ser sinônimo de boa odontologia para milhões de pessoas em todo o mundo, contribuindo significativamente 

para sua evolução.

Valores

Queremos que todos que interagem conosco sintam que esta é uma 

organização que vale a pena. Para tanto, acreditamos ser fundamental que:

• Nossos serviços sejam da mais alta qualidade e competência técnica.

• Nosso relacionamento seja baseado em respeito, transparência, 

integridade e confiança.

• Nossos desafios sejam enfrentados de forma participativa, flexível e 

com firmeza de propósitos.

• Nosso sucesso seja reconhecido e compartilhado com aqueles 

que efetivamente contribuem.

• Haja compromisso constante, foco e competência na busca de 

resultados.



Planos

Orientando-se pelas tendências e práticas do mercado, a Bradesco Dental disponibiliza para comercialização 

as seguintes opções de planos:

Essencial

Rol de Procedimentos odontológicos conforme RN 

nº338/13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar -

ANS, acrescida de 23 procedimentos adicionais.

Essencial Plus

Toda a cobertura do Essencial acrescida de 33 

procedimentos adicionais.

Essencial Top

Toda a cobertura do Essencial Plus, mais a cobertura de 

Ortodontia (inclui Documentação Ortodôntica e Instalação 

do Aparelho e Mensalidades Ortodônticas).

Premium

Toda a cobertura do Essencial Plus, mais: Prótese Básica 

(inclui: Prótese Removível, Prótese Total, 

Reembasamento, Coroa Provisória, Núcleo Fundido ou 

Préfabricado, Jaqueta de Resina Acrílica).

Premium Plus

Toda a cobertura do Premium, mais: Prótese Fixa 

Unitária (inclui Coroa Total Metálica, Restauração 

Metálica Fundida, Coroa 3/4 e 4/5, Coroa Total em 

Cerômero, Inlay-Onlay em Cerômero, Coroa 

Metalo- Plástica e Documentação Ortodôntica).

Premium Top

Toda a cobertura do Premium Plus, mais: Prótese 

Completa (incluindo Prótese Fixa Múltipla em 

Cerâmica, Porcelana e Cerômero) e Ortodontia.

Premium Top - Implantes

Toda a cobertura do Plano Premium Top, mais: 

Implantes (inclui Cirurgia, Prótese Sobre Implantes 

e Enxertos Ósseos).



Comparativo de Planos

• Ressaltamos que os planos do Bradesco Dental NÃO cobrem aparelho estético 



Inclui as coberturas que garantem sua saúde bucal e de toda a sua família.

Coberturas



Opções de Atendimento

• 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.

• Casos em que o dentista não faça parte de Rede;

• Através de formulário específico para reembolso, 

disponível no RH ou na Internet;

• O dentista preencherá o formulário, anexando a 

documentação necessária para envio à operadora;                                       

• O prazo médio de reembolso é de 20 dias, desde 

que a documentação seja entregue corretamente.

Flexibilidade



Fluxo de Atendimento na Rede

Flexibilidade



Fluxo de Atendimento de Livre Escolha

Flexibilidade



Presente em todo o País Ampla Rede Credenciada com abrangência nacional.

Mais de 2.000 municípios em todo o país

Mais de 25.000 credenciados

• Rede Essencial

• Rede Premium

• Rede UNNA

Rede Credenciada



Rede Credenciada



Diferenciais de Operação

Conforto e segurança para os beneficiários.

Diferenciais

acompanhamento 
de qualidade em 

100% dos 
tratamentos 

realizados



Programa de Implantação

Diversos programas de implantação 

personalizados à necessidade da empresa.

Diferenciais



Programas de Prevenção

Palestras / SIPATs: halitose, câncer bucal, tabagismo, cárie, 

doença periodontal, bruxismo, orientação para os pais, para 

pessoas acima de 40 anos e para gestantes.

Eventos: estande de prevenção e orientação bucal, de halitose 

(medição), de prevenção do câncer bucal e cadeira portátil.

Ações Infantis: “escovódromo”, vídeo com recreação 

e bochecho com flúor.

Diferenciais



Portal Bradesco Dental Mais informações para o beneficiário

Bradesco Dental



Portal Bradesco Dental Mais informações para o beneficiário

Bradesco Dental



Central de Relacionamento: 0800 602 3332

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 600 2894

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 2191

Reclamações, cancelamentos e informações gerias

Ouvidoria: 0800 772 2073

Contate a Ouvidoria se não ficar satisfeito com a solução apresentada

Canais de Atendimento



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 600 2894

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 2191


