
O máximo para o seu sorriso



Rede credenciada

Parceiro:

Rede credenciada selecionada com cuidado e 

acompanhamento constante da qualidade de 

atendimento através das pesquisas de satisfação.

Consulte a Rede Credenciada pelo nosso site:

www.odontomaxi.com.br 

Unidades: AC, RO, AM, RR, AP, PA, MT, MS, MA, PI, TO, 

GO, DF, SC, SP, ES, BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE.

São mais de 200 clínicas por todo o Brasil!



Coberturas
CIRURGIA

MAXI  
PLUS

Alveoloplastia S

Amputação radicular com obturação retrógrada S

Amputação radicular sem obturação retrógrada S

Apicetomia birradiculares com obturação retrógrada S

Aprofundamento/aumento de vestíbulo S

Biópsia de boca S

Biópsia de glândula salivar S

Biópsia de lábio S

Biópsia de língua S

Biópsia de mandíbula S

Biópsia de maxila S

Bridectomia S

Bridotomia S

Cirurgia odontológica com aplicação de aloenxertos S

Cirurgia para exostose maxilar S

Cirurgia para torus mandibular bilateral S

Cirurgia para torus mandibular unilateral S

Cirurgia para torus palatino S

Coleta de raspado em lesões ou sítios específicos da região buco-maxilo-facil S

Cunha proximal S

Exérese de lipoma na região buco-maxilo-facial S

Exérese ou excisão de cálculo salivar S

Exérese de pequenos cistos de mandíbula/maxila S

Exérese ou excisão de rânula S

Exodontia a retalho S

Exodontia de permanente por indicação ortodôntica/protética S

Exodontia de raiz residual S

Exodontia simples de permanente S

Frenulectomia labial S

Frenulectomia lingual S

Frenulotomia labial S

Frenulotomia lingual S

Odonto-secção S

Punção aspirativa na região buco-maxilo-facial S

Reconstrução de sulco gengivo-labial S

Redução cruenta de fratura alvéolo dentária S

Redução de tuberosidade S

Redução incruenta de fratura alvéolo dentária S

Remoção de corpo estranho no seio maxilar S

Remoção de dentes inclusos/impactados S

Remoção de dentes semi-inclusos/impactados S

Remoção de dreno extra-oral S

Remoção de dreno intra-oral S

Remoção de odontoma S

Tratamento cirúrgico das fístulas buco nasal S

Tratamento cirúrgico das fístulas buco sinusal S

Tratamento cirúrgico de bridas constritivas da região buco-maxilo-facial S

Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos moles na região buco-maxilo-facial S

Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos ósseos/cartilaginosos na região buco-maxilo-facial S

Tratamento cirúrgico de tumores benignos de tecidos ósseos/cartilaginosos na região buco-maxilo-facial S

Ulotomia S

DENTÍSTICA
MAXI  
PLUS

Ajuste oclusal por acréscimo S

Ajuste oclusal por desgaste seletivo S

Capeamento pulpar direto S

Faceta direta em resina fotopolimerizável S

Núcleo de preenchimento para restauração S

Remoção de trabalho protético S

Restauração de amálgama - 1 face S

Restauração de amálgama - 2 faces S

Restauração de amálgama - 3 faces S

Restauração de amálgama - 4 faces S

Restauração de pino S



Restauração em ionômero de vidro - 1 face S

Restauração em ionômero de vidro - 2 faces S

Restauração em ionômero de vidro - 3 faces S

Restauração em ionômero de vidro - 4 faces S

Restauração em resina fotopolimerizável 1 face S

Restauração em resina fotopolimerizável 4 faces S

Clareamento dentário caseiro N

DIAGNÓSTICO
MAXI  
PLUS

Consulta odontológica S

Consulta odontológica inicial S

Controle pós-operatório em odontologia S

Diagnóstico anatomopatológico em citologia esfoliativa na região buco-maxilo-facial S

Diagnóstico e planejamento para tratamento odontológico S

EMERGÊNCIA
MAXI  
PLUS

Colagem de fragmentos dentários S

Consulta odontológica de urgência S

Consulta odontológica de urgência 24hs S

Controle de hemorragia com aplicação de agente hemostático em região buco-maxilo-facial S

Incisão e drenagem extra-oral de abcesso, hematoma e/ou flegmão da região buco-maxilo-facial S

Incisão e drenagem intra-oral de abcesso, hematoma e/ou flegmão da região buco-maxilo-facial S

Pulpectomia S

Recimentação de trabalhos protéticos S

Redução simples de luxação de Articulação Têmporo-mandibular (ATM) S

Remoção dreno intra-oral S

Restauração temporária / tratamento expectante S

Sutura de ferida em região buco-maxilo-facial S

Tratamento conservador de luxação da articulação têmporo-mandibular-ATM S

Tratamento de alveolite S

Tratamento de pericoronarite S

ENDODONTIA
MAXI  
PLUS

Curativo de demora em endodontia S

Preparo para núcleo intrarradicular S

Pulpotomia S

Remoção de corpo estranho intracanal S

Remoção de material obturador intracanal para retratamento endodôntico S

Remoção de núcleo intrarradicular S

Retratamento endodôntico birradicular S

Retratamento endodôntico multirradicular S

Retratamento endodôntico unirradicular S

Tratamento de perfuração endodôntica S

Tratamento endodôntico de dente com rizogênese incompleta S

Tratamento endodôntico birradicular S

Tratamento endodôntico multirradicular S

Tratamento endodôntico unirradicular S

Tratamento de perfuração (radicular/câmara pulpar) S

ODONTO-PEDIATRIA
MAXI  
PLUS

Adequação de meio S

Aplicação de cariostático S

Aplicacao de selante tecnica invasiva S

Aplicação de selante de fóssulas e fissuras S

Aplicação tópica de verniz fluoretado S

Condicionamento em Odontologia S

Condicionamento em odontologia para pacientes com necessidades especiais S

Controle de cárie incipiente S

Coroa de acetato em dente decíduo S

Coroa de aço em dente decíduo S

Coroa de aço em dente permanente S

Coroa de policarbonato em dente decíduo S

Coroa de policarbonato em dente permamente S

Estabilização de paciente por meio de contenção física e/ou mecânica S

Estabilização por meio de contenção física e/ou mecânica em pacientes com necessidades 

especiais em odontologia
S

Exodontia simples de decíduo S

Pulpotomia em dente decíduo S

Remineralização S



Restauração atraumática em dente decíduo S

Restauração atraumática em dente permanente S

Tratamento endodôntico em dente decíduo S

Tratamento restaurador atraumático (com diretriz de utilização)

PERIODONTIA
MAXI  
PLUS

Acompanhamento de tratamento/procedimento cirúrgico em odontologia S

Aumento de coroa clínica S

Cirurgia odontológica a retalho S

Cirurgia periodontal a retalho S

Consulta e Raspagem sub-gengival com polimento radicular S

Consulta e raspagem supra-gengival por Arcada (Manual e/ou ultrasom) com profilaxia S

Dessensibilização dentária S

Gengivectomia S

Gengivoplastia S

Imobilização dentária em dentes decíduos S

Imobilização dentária em dentes permanentes S

Manutenção periodontal S

Raspagem sub-gengival/alisamento radicular /  curetagem bolsa periodontal S

Raspagem supra-gengival e polimento coronário S

Tunelização S

PREVENÇÃO
MAXI  
PLUS

Aplicação topica de flúor S

Atividade educativa em odontologia para pais e/ou cuidadores com pacientes com necessidades 

especiais
S

Atividade educativa em saúde bucal S

Atividade educativa para pais e/ou cuidadores S

Consulta e profilaxia por arcada S

Controle de biofilme (placa bacteriana) S

Profilaxia: Polimento coronário S

Teste de fluxo salivar S

PRÓTESE DENTÁRIA
MAXI  
PLUS

Coroa 3/4 ou 4/5 S

Coroa provisória com pino S

Coroa provisória sem pino S

Coroa total em cerômero S

Coroa total metálica S

Núcleo de preenchimento S

Núcleo metálico fundido S

Pino pré fabricado S

Provisório para restauração metálica fundida S

Restauração metálica fundida S

Reabilitação com coroa de acetato, aço o policarbonato (com diretriz de utilização) S

Reimplante de dente avulsionado com contenção S

Remoção de núcleo intracanal S

RADIOLOGIA
MAXI  
PLUS

Radiografia interproximal - bite-wing S

Radiografia oclusal S

Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia) S

Radiografia periapical S

Documentação ortodôntica básica: radiografia panorâmica básica, com traçado e modelos ortodôntico N



11 4527-4500

Vendas: 0800 042 0153

SAC: 0800 042 0178

odontomaxi.com.br

#sejaodontomaxi


