
Aqui tem saúde. 
Aqui tem sorriso.
Aqui tem Unimed.

Odonto QualiFit Essencial



O Odonto QualiFit Essencial é um plano odontológico 
com atendimento no Estado do Rio Grande do Sul, 
pronto-atendimento 24 horas em Porto Alegre e 
mais: sem pagamento adicional por coparticipação. 
Seu atendimento é realizado em parceria com a 
Uniodonto Porto Alegre – cooperativa odontológica 
com mais de 45 anos de história.

Diferenciais:

• Rede de dentistas referência em qualidade no 
atendimento

• Liberdade de escolha de profissionais dentro da 
rede do plano Odonto QualiFit Essencial

• Plano sem pagamento de coparticipação

• Consultas e procedimentos de urgência no Pronto 
Atendimento da Uniodonto Porto Alegre: 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados!

Porto Alegre



Quais tratamentos eu posso fazer pelo plano?

Você conta com a segurança de atendimento para 
a prevenção e adequação da sua saúde bucal, 
conforme o Rol ANS:

• Consultas de diagnóstico e planejamento;

• Raio-X (exames radiográficos periapicais, 
interproximais e panorâmicos);

• Procedimentos de urgência odontológica;

• Limpeza (profilaxia);

• Tratamento de gengiva e periodontite;

• Tratamento de canal (Endodontia);

• Restaurações;

• Atendimento de crianças e adolescentes 
(Odontopediatria);

• Extrações de dentes e outras cirurgias realizadas 
em consultório.
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Como faço para encontrar um dentista que 
atende o plano Odonto Qualifit Essencial?

1. Acesse o site: 
www.uniodontopoa.com.br/cliente-unimed/ 

2. Selecione QualiFit Essencial nas opções de 
produtos

3. Escolha o profissional na lista de opções. 

Pronto! Agora é só marcar a sua consulta direto com 
o profissional!

Como faço para marcar uma consulta?

Entrando em contato diretamente com o dentista 
ou clínica da sua preferência conforme o telefone 
informado na página da rede credenciada.   Página: 
www.uniodontopoa.com.br/cliente-unimed/  
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Observação: as Centrais de Atendimento Unimed e 
Uniodonto não realizam agendamento de consultas. 
Para agendar a sua consulta, veja a lista de dentistas 
disponíveis para o seu plano no site e contate, por 
telefone, diretamente o profissional.

Quer falar com a gente?
Ligue para: 

• Central de Atendimento Unimed Porto Alegre: 
0800 510 4646

• Central de Atendimento Uniodonto Porto Alegre: 
(51) 3302 4000 – Opção 2
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