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INTRODUÇÃO

A preocupação das pessoas com a saúde e o 

bem-estar vem crescendo na mesma medida em 

que aumenta a expectativa de vida do brasileiro. 

Cada vez mais, a população busca se alimentar 

de forma mais saudável, praticar exercícios físicos 

regularmente e se prevenir contra doenças. Mas é 

preciso que essas mudanças positivas de hábitos 

também tenham reflexos na saúde bucal!

Por medo de ultrapassar a capacidade do orçamento 

familiar, muita gente acaba deixando de lado a rotina 

de cuidados com a saúde bucal. É aí que deve entrar 

em ação um bom plano de assistência odontológica!

Com a contratação desse serviço, você será 

capaz de, ao mesmo tempo, economizar e 

garantir a saúde dos dentes e das gengivas de 

toda a família sem aperto no fim do mês!

http://www.goldencross.com.br/


5

INTRODUÇÃO

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), muitas pessoas já perceberam as vantagens de 

contar com um plano odontológico.

Para você ter uma ideia, no período de um 

ano, houve um aumento de 6,2% no número de 

beneficiários desse tipo de serviço, chegando a 

um total de 23 milhões de pessoas. Com esses 

dados, fica claro que a conscientização sobre a 

importância de cuidar da higiene bucal já está 

batendo à porta.

Não custa nada destacar desde já que o plano 

odontológico funciona da mesma maneira que o 

plano de saúde: você analisa as opções de mercado, 

pesquisa qual é a mais indicada para suas necessidades 

e contrata o serviço, passando a pagar, a partir daí, 

uma mensalidade calculada de acordo com o número 

de beneficiários ou até mesmo com a possibilidade de 

pagamento anual com desconto. Assim, você pode usar 

o plano, de acordo com a cobertura contratada.

http://www.goldencross.com.br/
https://oglobo.globo.com/economia/cresce-total-de-usuarios-de-planos-de-saude-no-brasil-segundo-ans-22410562
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INTRODUÇÃO

Neste guia, vamos mostrar algumas das principais 

razões para você contratar um plano odontológico 

agora mesmo, bem como explicaremos o que deve ser 

observado antes de escolher o seu e quais serviços 

devem estar incluídos na cobertura para atender bem 

sua família. Acompanhe os próximos tópicos para 

montar sua checklist de contratação de um bom plano 

odontológico e tomar a decisão certa!

http://www.goldencross.com.br/
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QUAL A IMPORTÂNCIA DE CONTRATAR UM 
PLANO ODONTOLÓGICO FAMILIAR?

Graças a um forte trabalho de conscientização 

feito nas últimas décadas, a maioria das famílias 

brasileiras já assimilou em sua rotina a escovação 

frequente dos dentes após cada refeição.

O uso do fio dental ainda não tem tanto ibope, mas 

está no caminho certo. O detalhe é que a eficiência 

da higiene bucal no controle de doenças passa 

também pela visita periódica a um dentista.

É no consultório odontológico que o profissional 

vai fazer uma limpeza mais profunda, analisar a 

formação da arcada dentária e avaliar a necessidade 

de possíveis correções. Essa é a chamada profilaxia 

dentária, que ajuda (e muito) a evitar ou eliminar a 

formação de tártaro e placa bacteriana, por exemplo.

Fora tudo isso, é inegável: manter um sorriso bonito 

ajuda também a garantir uma autoestima lá em cima. 

E isso é importante tanto para o relacionamento com 

as pessoas quanto para o desempenho na vida.

http://www.goldencross.com.br/
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QUAL A IMPORTÂNCIA DE CONTRATAR UM 
PLANO ODONTOLÓGICO FAMILIAR?

Para que esses cuidados não acabem pesando demais 

no bolso, a contratação do plano odontológico se torna 

fundamental. O orçamento familiar anda apertado? 

Isso definitivamente não significa que você deve 

economizar na hora de decidir entre contratar ou não um 

plano para garantir os cuidados com a saúde bucal de 

todos. Aliás, muito pelo contrário! Existem sim planos 

odontológicos com preços bem acessíveis. E pense bem: 

essa certamente é uma solução muito mais barata que 

o pagamento por consultas e tratamentos particulares.

http://www.goldencross.com.br/
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QUAL A IMPORTÂNCIA DE CONTRATAR UM 
PLANO ODONTOLÓGICO FAMILIAR?

Para você ter uma ideia, se precisar de um 

atendimento odontológico emergencial durante a 

noite, fora do horário convencional de abertura dos 

consultórios, o valor vai ser pelo menos 3 vezes maior 

que o cobrado habitualmente, com hora marcada.

E se você tem crianças em casa ou um 

histórico de problemas dentários, a 

necessidade fica ainda mais evidente.

Sabemos que existem iniciativas de universidades 

e até do serviço público que, em algumas cidades, 

conseguem suprir parte das necessidades das 

pessoas que precisam do atendimento odontológico. 

Na prática, no entanto, esses trabalhos podem não 

ser suficientes para você conseguir criar o hábito 

na família de fazer visitas regulares ao dentista.

http://www.goldencross.com.br/
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O QUE CONSIDERAR ANTES DE ESCOLHER 
UM PLANO ODONTOLÓGICO?

A essa altura, temos certeza de que você já sabe que o 

plano odontológico é a melhor solução para você e sua 

família manterem a higiene e a saúde bucal em dia sem 

desequilibrar o orçamento. Mas o que exatamente analisar 

para escolher a melhor alternativa, aquela que vai atender 

a suas expectativas e necessidades?

Já abordamos rapidamente o preço dos planos, mostrando 

como eles são mais econômicos que o pagamento de 

consultas particulares. Mas esse não deve ser o principal 

motivo para você fazer sua escolha, ok? É preciso conhecer 

bem a operadora do plano, assegurando-se de que ela 

oferece credibilidade e bom atendimento.

Além disso, cheque cuidadosamente cada informação, 

seja sobre a rede de atendimento ou as especialidades dos 

profissionais que atendem nos consultórios e clínicas do 

plano. Verifique ainda se a empresa atende às exigências 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Para 

ajudá-lo a montar essa checklist, separamos aqui 6 dicas 

valiosas. Confira!

http://www.goldencross.com.br/
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O QUE CONSIDERAR ANTES DE ESCOLHER 
UM PLANO ODONTOLÓGICO?

REGISTRO NA AGÊNCIA 
REGULADORA

Esse é certamente um requisito vital para a contratação 

do plano odontológico. Anote aí: nada de confiar em 

empresas que não apresentem o respectivo registro de 

autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

para operação. O site da instituição tem uma área 

específica para você fazer essa consulta, bastando 

acessar e indicar o número de registro fornecido pela 

empresa. Nos sites e materiais das próprias operadoras 

você encontra esse número de registro com facilidade.

http://www.goldencross.com.br/
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O QUE CONSIDERAR ANTES DE ESCOLHER 
UM PLANO ODONTOLÓGICO?

COBERTURA DE PROCEDIMENTOS

Uma das razões para você exigir o registro junto à ANS é 

porque há uma série de procedimentos básicos que todo 

plano odontológico deve oferecer. Então confira se há 

cobertura mínima para consultas de limpeza, tratamentos 

na gengiva, restaurações, extração de dentes, canal, entre 

outras possibilidades mais comuns.

SERVIÇOS ESPECIAIS

É bom que saiba desde já: nem todo plano odontológico 

prevê a cobertura de determinados serviços, como a 

colocação de aparelho ou clareamento. Tudo depende 

da abrangência da cobertura escolhida e, provavelmente, 

do valor da mensalidade. Pergunte sempre sobre essas 

opções antes de se decidir.

http://www.goldencross.com.br/
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O QUE CONSIDERAR ANTES DE ESCOLHER 
UM PLANO ODONTOLÓGICO?

COBERTURA GEOGRÁFICA

Você viaja bastante? Tem parentes fora da cidade? Saiba 

que, assim como planos de saúde, os planos odontológicos 

também têm diferença em relação à área de cobertura.

http://www.goldencross.com.br/
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O QUE CONSIDERAR ANTES DE ESCOLHER 
UM PLANO ODONTOLÓGICO?

TEMPO DE CARÊNCIA

Esse é outro ponto que o plano odontológico tem em 

comum com o plano de saúde. Na grande maioria dos 

casos, há carência — aquele período entre o dia da 

contratação e a data em que poderá usar os serviços pela 

primeira vez. Normalmente, atendimentos de emergência, 

por exemplo, podem ser feitos já no dia seguinte ao da 

contratação, enquanto procedimentos mais complexos 

podem demorar um pouco mais.

CREDIBILIDADE E EXPERIÊNCIA

Escolher uma empresa que tem história, credibilidade 

no mercado e experiência tanto com planos de saúde 

quanto odontológicos: isso é muito importante para 

garantir um bom atendimento quando precisar usar o 

plano. Pensando nisso, cheque o histórico do negócio, 

pergunte às pessoas que conhece e faça pesquisas antes 

de assinar qualquer contrato.

http://www.goldencross.com.br/
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O QUE UM BOM PLANO 
ODONTOLÓGICO DEVE COBRIR?

Se você seguir todas as dicas que demos no tópico 

anterior, a essa altura já terá em mãos tudo de que 

precisa para escolher seu plano odontológico.

Agora chega a hora de pensar em suas necessidades, 

avaliando que tipo de plano deve contratar para ser 

atendido em todos os procedimentos necessários.

Assim como os planos de saúde, os planos 

odontológicos oferecem diferentes tipos de 

abrangência, com preços e coberturas diversas, 

de acordo com o perfil contratado e com sua 

realidade. É sempre bom ficar atento a tudo isso!

Procure conhecer a fundo o tipo de cobertura oferecida, 

avaliando os procedimentos básicos exigidos pela 

ANS. Em geral, estão cobertos serviços de limpeza 

dentária, tratamentos de canal, de gengiva, extração de 

dentes e restauração, entre outros.

http://www.goldencross.com.br/
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O QUE UM BOM PLANO 
ODONTOLÓGICO DEVE COBRIR?

As melhores empresas do ramo fazem questão 

de oferecer diferenciais, como descontos em 

medicamentos, autorização rápida e sem 

burocracia de procedimentos, rede de atendimento 

completa, com profissionais qualificados e 

abrangência nas principais cidades do país.

Há também aqueles procedimentos adicionais, que 

incluem uso de aparelhos ortodônticos e tratamentos 

não exigidos pelas normas regulamentadoras. 

http://www.goldencross.com.br/
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O QUE UM BOM PLANO 
ODONTOLÓGICO DEVE COBRIR?

As operadoras de planos odontológicos são 

reguladas pela ANS, que estabeleceu direitinho os 

procedimentos que as coberturas mais básicas 

devem cobrir. A relação de serviços obrigatórios 

costuma ser atualizada para que novos procedimentos 

sejam incluídos, por isso é importante acompanhar 

essas modificações. Uma operadora confiável 

sempre estará de acordo com essas exigências.

Continue acompanhando para conhecer os principais 

serviços que os planos odontológicos devem oferecer, 

segundo a lista estabelecida pela agência reguladora!

http://www.goldencross.com.br/
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O QUE UM BOM PLANO 
ODONTOLÓGICO DEVE COBRIR?

PROCEDIMENTOS PARA 
DIAGNÓSTICO

Nesses casos, os convênios devem cobrir a 

consulta de diagnóstico, incluindo os planos 

de tratamento e o prognóstico. Também estão 

previstas biópsias, quando necessárias.

CASOS DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA

No novo rol de procedimentos, a ANS incluiu, para 

atendimentos de urgência e emergência, o reimplante 

de dentes, a imobilização dentária, para casos 

de traumas, além de suturas e curativos em 

situações de hemorragia ou outras necessidades.

Os dentistas também devem atender pelo plano 

aqueles casos em que é preciso recimentar 

o trabalho protético ou colar fragmentos 

de dentes fraturados, por exemplo.

http://www.goldencross.com.br/
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O QUE UM BOM PLANO 
ODONTOLÓGICO DEVE COBRIR?

SAÚDE BUCAL PREVENTIVA

Os planos odontológicos precisam oferecer cobertura 

também nos casos em que o profissional identifica 

placa bacteriana, faz a profilaxia e a fluorterapia, além da 

aplicação de selante.

SERVIÇOS DE DENTÍSTICA

As restaurações dentárias também passaram a fazer 

parte do rol de procedimentos obrigatórios na oferta de 

planos odontológicos no Brasil. Agora estão incluídos aí os 

serviços de preenchimento e de aplicação de cariostato — 

usado para barrar o processo de cáries na dentição.

http://www.goldencross.com.br/
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O QUE UM BOM PLANO 
ODONTOLÓGICO DEVE COBRIR?

PROCEDIMENTOS DE 
PERIODONTIA

Você sabe o que é periodontia? Pois é essa área 

que trata dos problemas relacionados à gengiva. 

Recentemente, o setor também teve sua lista de 

procedimentos cobertos aumentada pela ANS.

Agora, é possível usar o plano para fazer 

raspagem subgengival, aumentar a coroa 

ou fazer cirurgias periodontais.

Se você quiser conhecer a lista completa, contendo os 

80 procedimentos exigidos pela ANS às operadoras de 

planos odontológicos, é só acessar o site da agência. 

Conheça também os planos oferecidos pela 

Goldental antes de escolher a opção mais 

adequada para suas necessidades!

http://www.goldencross.com.br/
http://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/consultas_publicas/cp_25_anexo_minuta.pdf
https://goldental.goldencross.com.br/sitegoldental/index.php
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CONCLUSÃO

Os valores dos planos odontológicos têm ficado 

mais acessíveis com o passar do tempo. Na prática, 

o custo-benefício oferecido faz com que essa seja 

uma escolha que vale a pena para todos os perfis de 

pessoas que buscam qualidade de vida e mais saúde.

Especialmente quem tem crianças em casa sabe: 

manter a higiene adequada dos dentes não é 

tarefa fácil entre os pequenos. Mais um motivo, 

portanto, para fazer visitas regulares ao dentista, 

ajudando a prevenir problemas futuros.

A assistência odontológica deve ser um hábito 

adquirido desde cedo para que a saúde dos dentes 

e da boca esteja assegurada também na fase 

adulta. Contratar um plano odontológico ajuda 

a garantir esse tratamento especial, sem que 

para isso seja preciso comprometer o orçamento 

familiar. Então o que ainda está esperando?

http://www.goldencross.com.br/


A Golden Cross é pioneira no segmento de saúde 
suplementar no Brasil. Atuando no país desde 
1971, a empresa conta hoje com mais de 500 
mil clientes empresariais. E é a satisfação dos 
clientes que norteia seus passos, procurando 
sempre oferecer serviços da mais alta qualidade.

A transparência e o comprometimento com o 
atendimento das necessidades dos associados são 
uma marca que acompanha a Golden Cross desde 
seu surgimento. E foi por entender que o cuidado com 
a saúde deve ser integral que resolveu desenvolver 
o Goldental, plano odontológico da Golden Cross.

O produto conta com uma rede referenciada ampla 
e qualificada, a fim de assegurar um altíssimo 
padrão de qualidade em assistência odontológica. 
O Goldental conta com mais de 6.400 pontos 
de atendimento em todo Brasil, oferecendo a 
solução adequada à necessidade de cada tipo 
de cliente, seja individual ou empresarial.

SOBRE SUA EMPRESA

http://www.goldencross.com.br/
https://goldental.goldencross.com.br/sitegoldental/index.php
https://goldental.goldencross.com.br/sitegoldental/index.php
https://www.facebook.com/GoldenCrossBr/
https://twitter.com/goldencross
https://pt.linkedin.com/company/golden-cross
http://blog.goldencross.com.br/
https://www.instagram.com/goldencross/

	Introdução
	Qual a importância de contratar um plano odontológico familiar?
	O que considerar antes de escolher um plano odontológico?
	O que um bom plano odontológico deve cobrir?
	Conclusão
	Sobre sua empresa



