Seja bem vindo
SINAIT

O SINAIT quer cuidar bem do seu sorriso e para
isso escolheu a Odonto Empresas.

A Odonto Empresas desenvolve produtos sob
medida para as suas necessidades e desejos, com o
melhor custo benefício e sem complicação.
São soluções que cabem no seu bolso, para você
cuidar de si e da sua família.
Estamos prontos para oferecer a você uma
assistência odontológica ideal para as suas
necessidades.

É muito bom saber que você conta com a gente
para cuidar do seu sorriso e das pessoas que
mais ama.
Este manual possui várias informações sobre o
seu plano. Por isso, leia-o com atenção e guardeo em local acessível.
Com o nosso plano odontológico, você tem uma
variedade de pontos de atendimento, com os
melhores tratamentos.
Se tiver alguma dúvida ou precisar de auxílio,
fale com a gente pelos nossos canais de
comunicação, informados ao lado

Site Odonto Empresas (beneficiários)

Rede de Atendimento
Disponibilizamos uma Rede Referenciada em todo o
Brasil. Para saber onde pode ser atendido, acesse:
www.odontoempresas.com.br
Se preferir, entre em contato com a nossa Central de
relacionamento com o cliente:
4003 7707 (para capitais)
0800 880 7707 (para demais cidades)
Ou utilize a busca por SMS

Como ser atendido
Para consultar a rede referenciada por SMS,
envie para o número 28595 uma mensagem
com as seguintes informações: ODONTO CEP .
Para especialidade Clínico Geral, não é
necessário incluir sigla.
Para busca por ESPECIALIDADE incluir 3 letras
conforme tabela ao lado. Exemplo: Odonto
06450000 END
Obs.: Serviço limitado a 3 consultas de rede por
dia. O SMS não será cobrado, porém o usuário
deverá ter crédito para efetuar a consulta.

Baixe o Aplicativo Odonto Empresas e conte com mais
essa facilidade para:
➢
➢
➢
➢

Visualizar sua carteirinha;
Procurar o dentista mais próximo;
Consultar os canais de atendimento;
Solicitação e Acompanhamento de Reembolso;

Assim você terá informações do seu plano odontológico na
palma da mão sempre que precisar!

Inclusão de Dependentes

Para solicitar a inclusão dos beneficiários,
ligue para a Brasil Método!

São considerados dependentes:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cônjuge ou companheiro(a),
filhos(as), enteados(as) ou menores tutelados;
Pais;
Avós;
Bisavós;
Netos(as)
Sogro(a);
Padrasto / Madrasta;
Tios(as);
Por pessoa
Sobrinho(as);
Cunhados(as).

Por apenas
R$ 10,90

A inclusão deverá ser solicitada até 20.12.2020

Contato:
(61) 3274-5212
ou
3039-5212
Atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 10 às 16h.

Solicitação de reembolso
Para solicitar o reembolso você deverá acessaro site
www.odontoempresas.com.br e preencher a ficha FATO
disponível para download na aba Reembolso.
Depois disso, basta enviá-la, juntamente com o recibo/ nota fiscal
original, radiografias e laudos originais, ou seja, documentos obrigatórios
previstos na tabela Livre Escolha, para o endereço abaixo:
Caixa postal 78764 São Paulo – SP
CEP: 02235-971
A solicitação do reembolso só poderá ser feita após o pagamento e
conclusão do tratamento, no prazo máximo de 1 (um) ano a partir da data
de realização.
Você também pode solicitar reembolso pelo aplicativo da Caixa
Seguradora Odonto.

Dicas de Higiene Bucal
Com que frequência devo ir ao dentista?
Se seus dentes e gengivas estiverem em boas condições,
você poderá esperar seis meses até a próxima visita.
Como posso evitar cáries?
Escove os dentes pelo menos três vezes ao dia e use o fio
dental. Consuma pouco açúcar e amido. Utilize produtos
dentários que contenham flúor.
Com qual frequência devo usar o fio dental?
O uso correto do fio dental remove a placa bacteriana e
os alimentos nos lugares onde a escova não consegue
chegar facilmente. Como o acúmulo de placa favorece o
surgimento de cárie e gengivite recomenda-se o uso
diário de fio dental.

Planos odontológicos
Muito mais do que um benefício

