
Conheça um pouco da 
MELHOR OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS DO BRASIL 



maior cooperativa 
odontológica do Planeta, 

fundada há 45 anos. 

+ de 3 milhões de beneficiários 

130 singulares (cooperativas regionais), com mais de 

20.000 cirurgiões dentistas cooperados no Brasil 

A Uniodonto do Brasil 



35 anos 
atuando no Estado 

Atualmente somos mais de 60.000 
beneficiários, mais de 200 cooperados e cerca 

de 450 empresas, associações, sindicatos e 
órgãos públicos conveniados 

A Uniodonto no RN 



Nossos beneficiários são atendidos 
nos consultórios cooperados. E 
contamos, também, com moderna 
e ampla estrutura física na sede da 
cooperativa, para atendimento de 
urgência 24 horas. Oferecendo o 
melhor conforto e qualidade de 
atendimento aos nossos 
beneficiários, cooperados e 
colaboradores. 

:: 9 salas 
:: elevador para cadeirante 

:: 2 pavimentos 
:: urgência 24horas 

:: pronto-atendimento 



Unidade Odontomóvel 

Veículo utilizado em nosso Programa de 
Prevenção em Saúde Bucal, especialmente 

voltado a eventos nas empresas conveniadas 



A UNIODONTO-RN tem 
sido classificada pela 
ANS como a MELHOR 

OPERADORA DE 
ODONTOLOGIA DO 

BRASIL 
Nosso IDSS ficou bem acima de  

outras concorrentes do Setor 
www.ans.gov.br 

SEU SORRISO 
MERECE O 
MELHOR 

Fonte: ANS 2014 



Pensando na inovação e 
excelência no atendimento 
aos nossos beneficiários, 

criamos o programa pioneiro 
de PERÍCIA POR CÂMERAS 
INTRAORAIS, facilitando a 

liberação de procedimentos 
no consultório, e reduzindo a 

necessidade de 
comparecimento à sede da 

cooperativa, para 
autorizações 



Por que escolher a Uniodonto? 

 o fato de sermos uma COOPERATIVA 
 onde nosso beneficiário é atendido pelos dentistas 

cooperados 
 o que garante que ele será tratado com a máxima 

atenção, zelo e qualidade 
 pois nosso objetivo não é lucro 
 mas um atendimento humanizado, de 

excelência e com a valorização dos nossos 
profissionais 
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Nosso plano odontológico cobre todos os procedimentos  

necessários a manter a saúde do seu sorriso, conforme rol da ANS. 

- CONSULTAS 

- PREVENÇÃO 

- ODONTOPEDIATRIA 

- RADIOLOGIA 

- PERIODONTIA 

- ENDODONTIA 

- CIRURGIA 

- PRÓTESE* 

- URGÊNCIA 

- DENTÍSTICA 

 

Ampla cobertura 



mantemos parcerias com outros profissionais, 

não cobertos pelo plano, mas que atendem aos 

beneficiários da UNIODONTO-RN com um 

desconto diferenciado para os tratamentos em: 

• FONOAUDIOLOGIA 

• PSICOLOGIA 

• DOR OROFACIAL 

• DISFUNÇÃO 

  TEMPOROMANDIBULAR 

E mais... 



Central de Vendas 

4009.4666 
Segunda a Sexta,  

no Horário Comercial 

@uniodontorn 

/uniodontorn 

www.UNIODONTORN.com.br 


