
Rede Credenciada – Destaques

IDE1 TNQ2 e TQN3

Toda a rede do IDE1, e mais:
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Rede Própria – Disponível para todos os planos



3

PRINCIPAIS PRESTADORES



Plano Odontológico

Operadora Plano
Contribuição 

Fixa 
(por vida)

Coparticipação Reembolso

AMIL

Dental I R$ 9,62
35% para todos os procedimentos, com 

exceção de prótese, que é 50%.
Não há

Dental II Plus R$ 18,03

BRADESCO DENTAL

Premium R$ 9,09
Não há Não há

Premium Plus R$ 11,04

✓ Maior Operadora de planos odontológicos da América Latina. 

✓ Desde julho de 2010, por meio da incorporação societária, a Bradesco Dental passou a ser uma marca do Grupo 
OdontoPrev e da Bradesco Saúde S.A, acionistas do mesmo. 

✓ O Grupo OdontoPrev (fundado em 1987) dá acesso à boa odontologia mais de 7 milhões de Segurados e conta com 
mais de 30.000 cirurgiões-dentistas credenciadas em todo o Brasil. Seus serviços atendem a mais de 100 mil 
empresas clientes, com destaque para as empresas líderes de diversos segmentos da indústria, comércio, serviços e 
agronegócio. 



Informações Relevantes

Solicitamos atenção dos colaboradores com tratamentos especiais e gestantes para posicionar a área médica da THB Group, nossa 
Consultoria de Benefícios, através do e-mail: altacomplexidadelight@br.thbgroup.com sobre o tipo de tratamento, médico que o 
assiste, período do tratamento, telefones de contato e demais informações para alinharmos a continuidade do tratamento.
A THB Group, juntamente com a Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho, darão todo o suporte e apoio aos colaboradores.

As coberturas atuais da Amil Saúde e Dental ficarão ativas até o dia 9 de outubro. Sendo assim, todos os procedimentos e 
autorizações (senhas) solicitados através da operadora poderão ser realizados até essa data. Para os tratamentos por sessão 
(fisioterapias, terapias, fonoaudiologia e etc) deverá ser observada a quantidade de sessões a realizar até a conclusão do 
tratamento. A partir do dia 10/10/21, ainda havendo necessidade de continuidade, será necessário solicitar uma nova senha para 
atendimento através da Bradesco Saúde.
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