
Felicidade é o que
faz o seu sorriso.

MUITO PRAZER!
Somos a São Francisco Odonto, uma 
das melhores operadoras de planos 
odontológicos do Brasil. Cobrimos todo 
território nacional, cuidando atualmente 
de mais de 850 mil sorrisos. Agora nos 
aliamos à Compro Odonto e a força dessa 
parceria oferecerá ainda mais segurança 
para nossos prestadores.

A
N

S
 -

 N
º 

3
6

5
3

1
-9

Re
sp

on
sá

ve
l t

éc
ni

co
: 

M
ar

ia
 B

ea
tr

iz
 B

ris
ot

ti
 –

 C
RO

SP
 n

º 
94

.1
94

FAQ
Para ajudar a entender o processo de transição do plano odontológico, 
reunimos aqui as principais dúvidas que podem surgir. 



ESTAMOS SEMPRE PRONTOS PARA ATENDER VOCÊ. 

QUAL O TELEFONE DE CONTATO DA SF 
ODONTO PARA TIRAR MINHAS DÚVIDAS?
Estamos à disposição no Serviço de Atendimento 
ao Prestador (SAP): 0800 710 90 90 ou 
(16) 3797-8155

DEVO SOLICITAR AUTORIZAÇÃO PARA TODOS 
OS PROCEDIMENTOS?
Sim, para todos procedimentos cobertos pelo plano 
do benefi ciário, inclusive para atendimentos de 
urgência. Você pode consultar a cobertura dos 
procedimentos na Tabela TUSS, disponível no 
Site da SF Odonto. 
Link: https://www.saofrancisco.com.br/faq/
credenciado-odonto/

QUAIS OS PROCEDIMENTO PARA REALIZAR OS 
ATENDIMENTOS?
Antes de iniciar o atendimento,  identifi que o 
benefi ciário, solicitando Documento ofi cial com 
foto e Cartão de Identifi cação SF Odonto. Caso ele 
não possua Cartão de Identifi cação SF Odonto, 
consulte pelo CPF do benefi ciário através do 
Aplicativo SF Odonto. Feito isso, solicite Guia de 
Tratamento Odontológico pelo aplicativo, inserindo 
o código do benefi ciário e do procedimento
(Tabela TUSS).

QUANDO EU POSSO COBRAR UM 
PROCEDIMENTO DO USUÁRIO?
Poderão ser cobrados apenas os procedimentos 
não cobertos pelo plano e as exclusões contratuais. 
A Operadora sugere que nesses casos seja 
preenchido o Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido com opções de tratamentos viáveis 
para a reabilitação do dente/arcada. Sendo que, 
em uma das opções, deverá conter o tratamento 
coberto pelo plano (se houver). O documento está 
disponível para impressão no link abaixo:
Link: https://www.saofrancisco.com.br/faq/
credenciado-odonto/
Consulte em sua Tabela TUSS a relação dos 
procedimentos cobertos em cada Plano. 

COMO PROCEDER SE A GUIA ESTIVER VENCIDA 
MAS O TRATAMENTO AINDA NÃO FOI CONCLUÍDO?
A guia possui prazo de validade de 150 dias, portanto 
os procedimentos realizados em guia vencida 
não serão pagos e também não são passíveis de 
Recurso de Glosa. Nesses casos é preciso abrir 
nova guia, justifi cando e anexando imagem dos 
elementos dentais que não foram tratados. É de 
responsabilidade do prestador controlar o prazo de 
validade da guia.

QUAL ENDEREÇO DE ENVIO DAS GUIAS
PARA PAGAMENTO?
Enviar para: SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA
A/C SETOR CONTAS ODONTOLÓGICAS
Rua: José Bianchi, nº555 - 15º andar 
Bairro: Nova Ribeirânia - Cidade: Ribeirão Preto/SP 
CEP: 14096-730

QUAL O PRAZO PARA PAGAMENTO?
Ao fi nalizar o tratamento, é preciso enviar pelo 
correio as Listas de Presença. Vale ressaltar que
é de responsabilidade do prestador o envio dessas 
listas dentro do prazo de validade das Guias.
A SF Odonto não se responsabiliza por eventuais 
extravios do correio. Sugerimos a postagem por 
carta registrada. As imagens anexadas através 
do aplicativo deverão ser enviadas juntas às 
litas presenciais, devidamente organizadas e 
identifi cadas. 

Para pagamento (Credenciados Pessoa Física 
e Pessoa Jurídica*), serão analisados todos os 
documentos e consideradas as 3 datas mensais 
limites para entrega: 

» PAGAMENTO DIA 08:
Listas de Presença recebidas na operadora de 01-10;
» PAGAMENTO DIA 16:
Listas de Presença recebidas na operadora de 11-20;
» PAGAMENTO DIA 26:
Listas de Presença recebidas na operadora de 21-31;

NOTA: em caso de as datas dos períodos acima 
indicados coincidirem com fi nais de semana, 
feriados ou datas comemorativas, a data aceita para 
recebimento das documentações será a do último 
dia útil. *Para Pessoa Jurídica, o pagamento está 
condicionado ao recebimento também da Nota Fiscal, 
no valor informado pela SF Odonto por e-mail após o 
processamento das Guias. 
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smartphone consultório

>> SEJA BEM-VINDO!
Quando precisar, estaremos sempre com você.
Em caso de dúvidas, acesse sfodonto.com.br/faqcomproodonto 
ou contate o SAP 0800 710 9090 ou (16) 3797 8155


