
- Sem carência.
- Atendimento nos consultórios dos 
dentistas cooperados.
- Mais de 20.000 cirurgiões-dentistas 
em todo país.
- Pronto Atendimento em Guaíba, 
Pelotas e Porto Alegre.

- Em Porto Alegre, Pronto-Socorro 
24hs.
- Possibilidade de incluir 
dependentes.
- Parcelamento para próteses, 
ortodontia e clareamento dentário.

- Cônjuge ou companheiro;
- Pais;
- Enteados e filhos;
- Netos e bisnetos;
- Irmãos;
- Tutelados e menores sob guarda.

Características do Plano SENGE Unio.Balance

Conheça o Plano SENGE Unio.Balance e  
faça sua adesão agora mesmo!

Ampliação do grau de parentesco para dependentes*

Coberturas

Porto Alegre

- Prevenção 
- Emergência 
- Consultas
- Dentística 
- Endodontia 
- Periodontia 
- Radiologia 
- Cirurgia 
- Odontopediatria 
- Parcial das próteses 
- Raio X panorâmico

NOVAS COBERTURAS:

- Documentação ortodôntica básica
- Documentação ortodôntica 
completa
- Placa de clareamento caseira
- Placa miorrelaxante

*Consulte condições de contratação. Informações sujeitas a alterações pela Uniodonto Porto Alegre.



*Consulte condições de contratação. Informações sujeitas a alterações pela Uniodonto Porto Alegre.

Glossário
 
1. Ortodôntica/Ortodontia: Especialidade odontológica que corrige a posição 
dos dentes e dos ossos maxilares posicionados de forma inadequada.
2. Arcada dentária: Conjunto de dentes.
3. Análise cefalométrica: Medições angulares e lineares obtidas do cefalograma.
4. Ossos maxilares: Estrutura da região frontal do crânio que suporta os dentes 
superiores.
5. Miorrelaxante: Que ajuda a fazer o relaxamento dos músculos.
6. Prótese: Dispositivo utilizado para substituir o(s) dente(s) perdido(s).
7. Dentística: Área da odontologia voltada a restauração do sorriso.
8. Endodontia: Ramo da odontologia que trata da raiz dentária.
9. Periodontia: Ramo da odontologia que trata afecções dos tecidos próximos 
aos dentes. 
10. Odontopediatria: Especialidade da odontologia voltada a cuidar da saúde 
bucal, desde bebês até adolescentes.

Informações

► O Unio.Balance é um plano odontológico com abrangência nacional e 
disponível, por adesão, para todos os sócios do SENGE-RS. 
► No Plano Unio.Balance não há custo adicional nas consultas, pois trata-se de um 
plano sem coparticipação. 
► VVocê escolhe o seu dentista preferido, dentro da rede de cooperados, e a 
consulta é no consultório do próprio profissional. 
! Fique atento: O Unio.Balance não oferece cobertura para implante de aparelho 
ortodôntico e manutenção ortodôntica. Este plano conta com cobertura parcial 
para clareamento dentário.

Porto Alegre

Conheça o Plano SENGE Unio.Balance e  
faça sua adesão agora mesmo!


