Não fique só.
FIQUE SÓCIO!
Associe-se online em
www.sindisaude.org.br

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
Já conhece o serviço odontológico
oferecido pelo Sindisaúde-RS?
Através de ações, buscamos sempre apoiar nosso associado. Talvez você
nem saiba do serviço odontológico que
ofertamos aos sócios, que conta com
cerca de 90% de aprovação de quem o
utiliza.

Quem pode utilizar?
Titulares e dependentes (cônjuge
e filhos até 18 anos). Para filhos entre 19
e 24 anos, necessária a apresentação do
atestado escolar de matrícula na Secretaria do Sindisaúde-RS para configurar
condição de dependente.

Quanto custa?
Titulares: R$ 15
Dependentes: R$ 20
(valores de coparticipação por consulta).

Quais serviços estão cobertos?
Tratamento de canal, limpeza, restauração, extrações simples, entre outros
sob consulta pelos telefones informados
no verso.

Quanto custa se faltar na consulta
agendada?
Como evitar a cobrança?
Em caso de não comunicação sobre
falta ou atraso com até 48 horas de antecedência do horário marcado, será cobrado o valor integral de R$ 59 para consultas de meia hora, e R$ 118 para as de uma
hora.
A isenção é dada nos casos em que
o sócio apresente na secretaria do Sindisaúde-RS um atestado informando o motivo pelo qual não pôde comparecer.
Isso é necessário para evitar a falta
de comparecimento a consultas agendadas, o que impede a outro associado utilizar o serviço naquele horário. Além disso,
demanda o tempo de trabalho do profissional de odontologia, o que onera o Sindisaúde-RS, que tem de arcar com este
valor.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
SERVIÇO ODONTOLÓGICO DO SINDISAÚDE-RS
(2019)

Ano a ano, renovamos nossa pesquisa sobre o serviço odontológico. Em 2019,

98% APROVAM O ATENDIMENTO
E 88% A MARCAÇÃO!
Com relação à marcação de consultas,
como você avalia?

Com relação ao atendimento do dentista,
como você avalia?

TELEFONE PARA AGENDAMENTOS
(entre os dias 5 e 20 de cada mês)

Clínica Zona Norte
Av. Francisco Trein, 525/203
Telefone: 3361-3027 / 3061-2214
Celular/whatsapp: 99328-6436
Horários: 8h às 13h, 13h às 17h30min

Clínica Centro
Rua das Andradas, 1464/140
Telefone: 3224-7729
Horários: 8h às 12h, 13h às 17h

