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BEM-VINDO

A Unimed Porto Alegre está muito feliz em tê-lo como cliente. A partir de 
agora, você pode contar com profissionais preparados para cuidar de sua 
saúde bucal com o maior carinho e dedicação.

Confira algumas dicas importantes sobre a utilização do seu plano e seja 
muito bem-vindo à Unimed Porto Alegre.
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CARTÃO DO BENEFICIÁRIO

Saiba identificar os códigos do seu cartão da Unimed:

Código do 
beneficiário

Código da Unimed do 
local de atendimento 

do beneficiário

Data de término de vigência 
da Cláusula de Cobertura 

Parcial Temporária

Abrangência contratada, 
podendo ser Nacional, Grupo 
de Estados, Estadual, Grupo 
de Municípios ou Municipal

Descrição do produto 
contratado

Código da via do cartão

Nome da empresa ou 
contratante do plano

Tipo de acomodação 
contratada

Data da validade 
do cartão

Rede de Prestadores e Tipo de 
Prestador contratado pelo 

beneficiário, conforme 
classificação do Manual de 

Intercâmbio Nacional

Informação necessária para 
facilitar o recolhimento 
correto da alíquota da 
contribuição ao INSS
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SAIBA COMO UTILIZAR SEU PLANO

O Odonto Unimed é um plano odontológico complementar ao plano de 
saúde da Unimed Porto Alegre, com o intuito de agregar valor aos seus 
clientes de planos empresariais.

O Odonto Unimed atua nas seguintes áreas da odontologia: Diagnóstico, 
Prevenção, Radiologia, Dentística, Endodontia, Periodontia, Cirurgia e tam-
bém em procedimentos de Urgência Odontológica. É a odontologia com 
toda a qualidade Unimed, realizada em clínicas próprias.

O seu plano é um bem valioso e deve ser utilizado com responsabilidade. 
Para o bom aproveitamento, observe estas orientações:

1. Quando se tornou cliente ODONTO UNIMED, você recebeu um cartão. 
O uso desse cartão é exclusivo para o seu atendimento, não o empreste 
para outra pessoa;

2. Para escolher o seu cirurgião dentista, consulte o Manual do Usuário 
Odonto Unimed ou o site www.unimedpoa.com.br/odontounimed;

3. Agende a sua consulta com dentista pelo telefone (51) 3014.6300;

4. Você fará uma consulta de diagnóstico e iniciará o tratamento;

5. Não assine guias de consultas/procedimentos em branco. Se eles não 
estiverem cobertos pelo plano, os custos serão repassados para o cliente.
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ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA 24 H

Odonto Unimed é um produto da Unimed Porto Alegre e dispõe de um 
pronto atendimento odontológico das 20h às 8h, com modernas instala-
ções e profissionais capacitados para urgência/emergência. 

Porto Alegre

Av. Venâncio Aires, 1.185 
(51) 3332-9300
Para consultas de urgência nos demais horários: (51) 3014.6300.

Pronto Atendimento Odonto Unimed
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REALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO  
DE EXAMES E PROCEDIMENTOS

Central de Agendamento

(51) 3014.6300

Através da Central de Agendamento os clientes podem marcar consultas, 
buscar informação sobre autorização de procedimentos e exames, e após 
o agendamento da consulta, dirigir-se diretamente ao consultório.

Veja os locais para encaminhar sua autorização:

UNIMED

Porto Alegre

Sede: Av. Venâncio Aires, 1.040 – Bom Fim – Térreo

Centro: Rua Siqueira Campos. 1.177 – Loja Térreo

Zona Norte: Av. Assis Brasil, 3.940 – Loja 02 (Prédio do Sicredi)

Zona Sul: Av. Wenceslau Escobar, 2.320 – Loja 02

Camaquã

Av. Presidente Vargas, 597

Esteio

Rua Fernando Ferrari, 1.162 – Centro

Cachoeirinha

Av. General Flores da Cunha, 247 – Vila Santo Ângelo
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Canoas

Rua 15 de Janeiro, 184 – Sala 202 – Centro

Capão da Canoa

Rua Dom Luiz Guanela, 2.800 – Santa Luzia

Gravataí

Rua Adolfo Inácio Barcelos, 888 – Centro

Torres

Rua General Osório, 434 – Loja 02

Tramandaí

Av. Atlântica, 1.810

Osório

Av. Jorge Dariva, 1153 – Sala 01 – Centro

Viamão

Rua Coraci Prates da Veiga, 64 – Centro

CARÊNCIA

Carência é o período previsto em contrato entre a assinatura do docu-
mento e a efetiva possibilidade de uso dos serviços do plano de saúde. 

Confirme as carências do seu plano no contrato firmado com a Unimed 
Porto Alegre.
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SITE DA UNIMED PORTO ALEGRE

Para atender às suas necessidades de forma fácil e objetiva, o nosso site 
tem conteúdos e serviços específicos para clientes, cooperados, rede cre-
denciada e interessados em adquirir planos. Lá você vai encontrar:

•	 Atualização cadastral;

•	 Busca de dentistas;

•	 Busca na rede credenciada;

•	 Extrato de utilização do plano;

•	 Informações completas sobre a nossa estrutura;

•	 Planos e promoções especiais;

•	 Emissão de segunda via do boleto de pagamento  
(até 45 dias após o vencimento);

•	 Informações sobre serviços complementares;

•	 Espaço para comentários, esclarecimento de dúvidas,  
sugestões, elogios e reclamações;

•	 Informações sobre parceiros e eventos apoiados 
 pela Unimed Porto Alegre;

•	 Guia médico atualizado diariamente.
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unimedpoa @unimedpoa

CENTRAL DE RELACIONAMENTO 24 H

A Unimed Porto Alegre oferece uma estrutura própria de atendimento 
por telefone 24 horas por dia. Em nossa Central de Relacionamento, você 
conta com diversos serviços, consulta nossa rede credenciada e cobertura, 
além de deixar suas sugestões, elogios e reclamações.

Call Center:

0800 510 4646

Fale Conosco: 

www.unimedpoa.com.br/faleconosco

Ouvidoria:

www.unimedpoa.com.br/ouvidoria ou 4020.1046

Curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter e fique por dentro 
das dicas de saúde, promoções e informações da Unimed Porto Alegre.
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DICAS DE SAÚDE BUCAL

Sempre são recomendados bons hábitos para manter a saúde bucal. A 
prevenção é o meio mais eficaz para evitar problemas bucais. Abaixo 
estão listadas algumas dicas que podem ajudar no bom cuidado com a 
boca e auxiliar a prevenir problemas como cáries, gengivite ou doença 
periodontal.

ALIMENTAÇÃO 

Devemos consumir alimentos balanceados para obter saúde. Alimentos 
ricos em açúcar e consumidos com muita frequência acabam gerando 
doenças. Evite comê-los entre as principais refeições. Beba bastante água. 
Em média, um adulto deve beber 1,5 l de água diariamente.

ESCOVAÇÃO

Devemos escovar bem os dentes e a boca diariamente. A escova adequada 
é a de cerdas macias e cabeça pequena, pois alcança melhor algumas áre-
as importantes. Durante a escovação, não é necessário muita força. Deve-
-se escovar pequenas áreas de cada vez (dois ou três dentes), sempre es-
covando a gengiva junto, pois é nessa área que se forma a placa bacteriana 
e iniciam-se doenças. Faça seu circuito de escovação: comece de um lado 
e termine quando chegar ao outro lado.

IMPORTÂNCIA DO FLÚOR

O uso diário de flúor é muito importante no combate às cáries.

O flúor deixa mais forte a superfície do dente (esmalte), criando uma bar-
reira protetora. Ele protege os dentes dos ataques ácidos da placa bacte-
riana, que podem provocar doenças dentárias, como a cárie e a gengivite.

Existem vários tipos de flúor, e estudaremos o mais adequado para o seu caso.
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A IMPORTÂNCIA DO FIO DENTAL E DA FITA DENTAL

A escovação não é suficiente para deixar os dentes livres das placas bac-
terianas. O uso do fio dental é fundamental para a remoção da placa e de 
resíduos de alimentos que ficam entre os dentes, lugares que a escova não 
alcança.

Para usar o fio dental adequadamente, corte um pedaço de aproximada-
mente 45 cm e segure-o com os dedos indicadores e polegares. Curve o 
fio na lateral do dente e movimente-o para cima e para baixo, deslizando 
cuidadosamente na linha da gengiva. Limpe o dente da esquerda e o da 
direita de cada espaço.

LÍNGUA

O músculo mais forte do corpo precisa ser limpo, pois forma a saburra lin-
gual e pode gerar mau hálito. Podemos usar a própria escova, raspadores 
ou até mesmo o fio dental para limpar a língua. A limpeza deve ser feita de 
forma suave, sem causar feridas ou machucar.

TABACO

 O hábito de fumar causa diversas alterações na boca. Além de escurecer 
os dentes, ele altera a mucosa, a percepção de gostos e é causador de cân-
cer de boca, além de acelerar diversas doenças como a periodontite, que 
afrouxa os dentes. Há formas de parar, e é fundamental acabar com esse 
hábito para se ter saúde na boca e no corpo.

PRÓTESES

Quem usa prótese necessita usar escovas para limpá-las. Não se recomen-
da usar a mesma escova de dente para escovar a(s) prótese(s). Existem 
escovas vendidas em farmácias ou mercados que são mais duras e com 
formato adequado para escovar as próteses.
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VISITA AO CIRURGIÃO-DENTISTA

Recomenda-se visitar o dentista pelo menos de seis em seis meses. Quem 
determina o retorno é o dentista, juntamente com você. As revisões de-
vem ser usadas para tirar dúvidas, remover tártaro ou pigmentações que 
se formam, cáries e lesões na gengiva e língua. Essa é a melhor forma de 
prevenir que os problemas se tornem mais graves ou os tratamentos deles 
mais complicados.

RECOMENDAÇÕES

•	 Faça a higienização bucal adequadamente após todas as refeições;

•	 Evite ao máximo o consumo de alimentos e bebidas açucaradas, princi-
palmente entre as refeições. Ao ingeri-los, escove muito bem os dentes;

•	 Troque sua escova toda vez que as cerdas perderem o formato original;

•	 Faça visitas regulares ao dentista.
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PONTOS DE ATENDIMENTO UNIMED

CENTRAL DE AGENDAMENTO

(51) 3014.6300

Censo – Centro de Saúde Oral 

Porto Alegre      

Rua General Vitorino, 156  

Fone para agendamento: (51) 3014.6300

Canoas

Rua Fioravante Milanez, 256 – sala 401 e 402

Fone para agendamento: (51) 3014.6300

Gravataí

Rua Adolfo Inácio Barcelos, 915 sala 304

Fone para agendamento: (51) 3014.6300

Atendimento em Capão da Canoa, Tramandaí, Osório, Torres e Santo An-
tônio da Patrulha, consulte os locais de atendimento pela central de agen-
damento Odonto Unimed: (51) 3014.6300.

Pronto Clínica Dentária 

Porto Alegre

Av. Otávio Rocha, 115

Fone para agendamento: (51) 3224.0592

Gravataí

Rua Cel. Sarmento, 1.495 - 1º andar

Fone para agendamento: (51) 3484.3496
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ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAIS

É a especialidade que tem como objetivo o diagnóstico e o tratamento 
cirúrgico e coadjuvante das doenças, traumatismos e lesões no apa-
relho mastigatório e estrutura óssea associada. Extrações de dentes 
e raízes, e cirurgias bucais realizadas no consultório são os principais 
procedimentos.

DENTÍSTICA (RESTAURAÇÕES)

Tem como objetivo o estudo e a aplicação de procedimentos educativos, 
preventivos e terapêuticos para devolver ao dente do paciente sua integri-
dade fisiológica. Dentre os principais procedimentos desse especialista, 
estão a confecção e a manutenção das restaurações dentárias. 

DISFUNÇÃO TÊMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL

Essa especialidade trata as DTMs (disfunções têmporomandibulares), que 
podem se articular no crânio e na mandíbula. As DTMs podem ter como 
consequência dores de cabeça ou pescoço, ruídos articulares (estalos), 
zumbidos no ouvido, limitação de abertura bucal, desgaste nos dentes e 
dificuldades na mastigação. O objetivo dessa especialidade é o tratamento 
das dores orofaciais e das DTMs.

ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL)

O objetivo da endodontia é a preservação do dente por meio de tratamen-
to e controle das alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares. Como 
um dos principais procedimentos realizados nessa especialidade, está o 
tratamento de canal.
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RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA (RAIO X)

É a especialidade que realiza exames de diagnósticos por meio de ima-
gens. Dentre os procedimentos, as radiografias são as mais solicitadas.

IMPLANTODONTIA (IMPLANTES)

Essa especialidade é responsável pela implantação de materiais na man-
díbula e na maxila destinados à recuperação da arcada dentária ou a su-
portar próteses. Sua principal competência é a aplicação de técnicas espe-
cíficas ou afins nas colocações de implantes.

ODONTOLOGIA LEGAL

A Odontologia Legal é a especialidade que tem como objetivo as análi-
ses, perícias e avaliações que podem atingir ou ter atingido o paciente. 
Os principais procedimentos realizados são perícia em área administrati-
va, perícia em foro civil, criminal e trabalhista, identificação humana por 
meio da arcada e emissão de autos, laudos e pareceres.

ODONTOLOGIA DO TRABALHO

O objetivo dessa especialidade é a busca permanente da compatibilidade 
entre as atividades exercidas no ambiente de trabalho e a preservação da 
saúde bucal do trabalhador. Entre as principais atividades, os especialistas 
dessa área realizam exames odontológicos para fins trabalhistas e identi-
ficam, avaliam e vigiam os fatores ambientais que possam constituir risco 
à saúde bucal no local de trabalho.

ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Essa especialidade tem como objetivo o tratamento e controle dos proble-
mas de saúde bucal dos pacientes que apresentam uma complexidade no 
seu sistema biológico, psicológico e/ou social.
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ODONTOPEDIATRIA

Especialidade voltada ao diagnóstico, à prevenção, ao tratamento e ao 
controle dos problemas de saúde bucal dos bebês, crianças e adolescentes.

ORTODONTIA

O objetivo dessa especialidade é a prevenção, supervisão e orientação do 
desenvolvimento do aparelho mastigatório e a correção das estruturas 
dentofaciais. Entre os principais procedimentos, está o tratamento com 
aparelho ortodôntico.

ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES

É a especialidade que trata as más oclusões (encaixe entre os dentes) por 
meio de recursos ortopédicos.

PATOLOGIA BUCAL

Essa especialidade tem o objetivo de estudar os aspectos histopatológicos 
e as alterações a nível celular quando há presença de doenças na estrutu-
ra bucomaxilofacial. Dentre as atividades deste especialista, inclui-se a 
execução de exames laboratoriais, bioquímicos e a interpretação de seus 
resultados.

PERIODONTIA

O objetivo dessa especialidade é tratar as doenças da gengiva e dos teci-
dos de suporte e sustentação dos dentes. Doenças como a gengivite são 
tratadas pelo especialista nessa área.

PRÓTESE DENTÁRIA

É a especialidade que tem como objetivo reconstruir os dentes parcial-
mente destruídos ou repor dentes ausentes.


