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ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO

CARTÃO SESI VIVA+

PASSO A PASSO
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ATENDIMENTO CARTÃO SESI VIVA+

A Dental Uni fechou um novo contrato com a FIEP para atendimento dos benefi ciários do SESI. A 
modalidade de plano utilizada para este contrato será a de pós-pagamento. 

Neste caso, em todos os atendimentos, você irá solicitar ao benefi ciário o Cartão Virtual da Dental Uni, 
um documento com foto e o Cartão Sesi Viva+. 

O QUE É O CARTÃO VIRTUAL DENTAL UNI?

O benefi ciário do SESI não receberá o cartão físico da Dental Uni, somente terá à disposição o Cartão 
Virtual da Dental Uni.

O Cartão Virtual da Dental Uni tem a mesma função de identifi car o benefi ciário do convênio e está 
disponível no aplicativo Dental Uni do benefi ciário. Ele também pode conseguir o seu cartão virtual 
no Chat Online no site da Dental Uni.

O QUE É O CARTÃO SESI VIVA+ DO BENEFICIÁRIO?

O Cartão Sesi Viva+ é um cartão de benefícios do benefi ciário SESI. Para utilizar o plano da Dental Uni
é necessário que a contratação do Benefício Odontológico seja realizada junto ao RH da empresa do 
benefi ciário ou através da Central de Atendimento da Cooper, administradora do cartão. 

COBERTURA DOS BENEFICIÁRIOS SESI

O contrato dos benefi ciários do Sesi possui uma cobertura especial de pós-pagamento e todo pro-
cedimento deve ser cobrado do benefi ciário. Estes procedimentos serão identifi cados pela cor roxa 
no sistema da Odontolife e devem ser pagos com o Cartão Sesi Viva+. Nenhum valor extra deve ser 
cobrado além daquele apresentado pelo sistema.

Os procedimentos que não estiverem na cobertura do benefi ciário são atos complementares e, 
também, devem ser cobrados do benefi ciário, porém, deverá ser utilizado um cartão de crédito. Estes 
atos serão identifi cados pela cor rosa no sistema da Odontolife.
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COMO LANÇAR GUIAS NO SISTEMA

O doutor credenciado irá utilizar o Cartão Virtual da Dental Uni para lançar as guias no sistema da 
Odontolife, mas o benefi ciário deverá apresentar, também, o seu Cartão Sesi Viva+. O processo para 
lançamento de guias permanece o mesmo:

Acesse a tela Atendimento/Rede Prestadora/Rede Prestadora - Usuário Externo para realizar o 
lançamento da guia.

Inclua o número do Cartão Virtual da Dental Uni do benefi ciário.

Realize o lançamento dos procedimentos necessários.

Clique em Validar Atos e aguarde a troca de informações entre o sistema da Odontolife e o sistema 
da Dental Uni. Neste período, a guia assumirá o status Pendente de Liberação de Intercâmbio.
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Após alguns minutos, a guia assumirá o status Pendente de Ato Complementar e o doutor poderá, 
então, realizar a autorização dos atos de pós-pagamento no Cartão Sesi Viva+ do benefi ciário.

COMO COBRAR OS ATOS DE PÓS-PAGAMENTO

Os atos de pós-pagamento do contrato Sesi precisam ser cobrados do benefi ciário. Neste momento, 
deve ser realizado o processo de pagamento dos atos com o Cartão Sesi Viva+. O sistema da Odontolife
irá conduzir o processo, conforme os passos abaixo:

Para iniciar, na frase “Deseja realizar o pagamento dos atos agora?”, logo abaixo da tabela de proced-
imentos, clique em Sim.
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O sistema irá direcionar para a tela de pagamento. Selecione as opções cartão de crédito e, em seguida, o 
Cartão Sesi Viva+. O próximo passo é a quantidade de parcelas: neste contrato o parcelamento pode 
ser realizado em até 6x com parcela mínima de R$20,00.

O sistema irá apresentar o pop-up para preenchimento dos dados do Cartão Sesi Viva+.

Após preencher as informações do cartão clique em Confi rmar e, depois, selecione a opção Concluir 
Movimento.  O status da guia é alterado para Aguardando Token. Os demais processos de envio de 
imagens, conclusão e pagamento permanecem da mesma forma. 

É necessário se atentar que o Cartão Sesi Viva+ deve ser utilizado exclusivamente para a validação 
dos procedimentos de pós-pagamento do contrato do SESI identifi cados pela cor roxa.

Porém, a guia pode possuir, também, atos complementares. Veja na próxima seção como proceder 
neste caso.

COMO COBRAR OS ATOS COMPLEMENTARES

Para a liberação de procedimentos não cobertos (atos complementares) o processo de pagamento 
permanece o mesmo já praticado pela Odontolife atualmente.  Os atos complementares são identifi cados 
pela cor rosa.

Após realizar a solicitação da guia e validação dos atos, o sistema fará a identifi cação dos procedimentos 
conforme tela abaixo:
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Para iniciar, na frase “Deseja realizar o pagamento dos atos agora?”, logo abaixo da tabela de proced-
imentos, clique em Sim. Nesse momento o sistema apresentará a tela abaixo:

Selecione a forma de pagamento Cartão de Crédito, em seguida a opção do Cartão Sesi Viva+ e a 
quantidade de parcelas.

Clique em Concluir Movimento.
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Preencha os dados do Cartão Sesi Viva+ e clique em Confi rmar.

Após confi rmar os dados, o sistema realizará a transação.
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A próxima etapa da validação da guia é o pagamento dos procedimentos não cobertos identifi cados 
pela cor rosa. A partir desse momento, o processo de pagamento será aquele utilizado atualmente 
para a autoriz ação dos atos complementares.

 Selecione a forma de pagamento e siga o processo padrão. 

Cartão de Crédito: Selecione a operadora do cartão de crédito do benefi ciário. Na etapa de autorização 
dos atos complementares não será aceito o Cartão Sesi Viva+, que deve ser utilizado  somente na 
autorização dos procedimentos cobertos de pós-pagamento (etapa anterior).

Clique em Concluir Movimento.

Após o preenchimento dos dados do cartão de crédito do benefi ciário clique em Confi rmar.

Se tudo correr bem, o status da guia será alterado para Aguardando Token. Os demais processos de 
envio de imagens, conclusão e pagamento permanecem da mesma forma.
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COMO OBTER AJUDA

Doutor, caso tenha dúvidas, nossos canais de atendimento estão à sua disposição:

•  NOVO APP ODONTOLIFE

Aapós realizar o login, selecione a opção Protocolos.  O aplicativo está disponível para Android e iOS.

Clique aqui   e faça o download do Aplicativo.

•  SITE

Após realizar o login no site www.odontolifeodontologia.com.br , acesse a opção SAD Meus Protocolos.

•  TELEFONES

 Ligue para 4007 2828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 000 2828 (demais regiões).

https://www.odontolifeodontologia.com.br/pagina/aplicativo-odontolife
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www.odontolifeodontologia.com.br


