
Convênio Delfhi Odonto

A Delfhi Planos Odontológicos é uma operadora de planos de assistência à saúde na
modalidade Odontologia de Grupo regulamentada pela ANS (Agência Nacional de
Saúde) sob n° 42.108-1.

Em parceria com o SindSaúde/RN, o grupo irá oferecer o plano Essencial Group que
confere aos usuários a cobertura baseada no Rol de Procedimentos da ANS previsto na Lei
9656/98, incluindo a ortodontia (documentação ortodôntica básica e aparelho convencional
metálico (gratuito), rede credenciada de acordo com o guia odontológico.

Benefícios para sócios do Sindsaúde/RN:

Forma de pagamento: Valor Carência

Cartão de crédito
(valor por beneficiário)

R$ 19,90 ISENTO

Boleto
(valor por beneficiário)

R$ 24,90 REDUÇÃO
conforme  aditivo

promocional

Podem ser beneficiários: Funcionários (as), esposo (a), filhos (as), pai, mãe, avôs(as),
Netos (as), Bisnetos (as), Irmãos  (as), tios (as), sobrinhos (as), sogro (a), cunhados (as),
sem limites de idade.

Dentre as principais coberturas estão: Urgências/Emergências, consultas, diagnóstico,
odontologia preventiva, odontopediatria, odontogeriatria, radiologia,  dentística, periodontia,
exodontia, endodontia, ortodontia (doc. ortodôntica + aparelho convencional metálico),
coroas unitárias (conforme rol de procedimento e  eventos em saúde vigente/ANS).

Carências:

Urgência e Emergência (24h)
Consultas, diagnóstico, odontologia preventiva e  radiologia ( 30 dias)
Exodontia, dentística restauradora  periodontia (90 dias)
Endodontia e Ortodontia (120 dias)
Próteses- coroas unitárias (conforme rol de procedimentos e eventos em saúde
vigente/ANS (180 dias)

Outros benefícios e diferenciais do grupo:

● Clínica própria, com 05 consultórios de última geração e atendimento personalizado;
● Dentista de plantão;
● Autorização de procedimentos online;
● Informações sobre especialidades odontológicas e serviços;



● APP DelfhiOdonto- Cartão online- Rede credenciada;
● Informações ou esclarecimentos de dúvidas sobre o plano;
● Sede em Natal, com fácil acesso para sua comodidade;
● Urgência/Emergência 24 horas (Clínica Odonto Prime 24h localizada no Hospital Rio

Grande);
● Ampla rede de atendimento credenciada e clínica própria, proporcionando agilidade

e conforto no seu atendimento;
● Planos completos sem limites de utilização;
● Produtos totalmente flexíveis para atender à necessidade e garantir aos seus

funcionários a qualidade que todos desejam;
● Programa Delfhi Odonto: Saúde bucal preventiva e qualidade de vida;
● Tratamentos estéticos com condições especiais para usuários Delfhi Odonto

realizados na clínica Delfhi com condições facilitadas de pagamento.


