O Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia, pensando em seu bem-estar, estabeleceu uma parceria com a
Clínica Guimarães Lima, um moderno Centro de Odontologia Integrada com tratamento humanizado em
Salvador-BA.
A Clínica Guimarães Lima é conveniada ao plano Saúde Petrobrás e oferece para os associados do Sindipetro
e seus familiares, mediante a apresentação da carteira de sindicalizado, todos os seus tratamentos com diversas
vantagens exclusivas em um espaço moderno, aconchegante, com tecnologia de ponta e condições acessíveis
para você ter um atendimento odontológico de alta qualidade.
Confira abaixo alguns dos diferenciais oferecidos para os associados do Sindipetro:
• Estacionamento gratuito e com facilidade de acesso.
• Ampla sala de espera com ambiente Gourmet com cardápio com opções variadas para seu conforto.
• Avaliação Odontológica Completa: realizada com radiografia panorâmica e tomografia computadorizada na
própria clínica, se necessário, além do uso de uma câmera intra-oral.
• Scanner intra-oral e Laboratório digital: rapidez e perfeição na confecção das próteses e lentes de contato.
• TV no teto em todos os consultórios: diversos shows e músicas a sua escolha durante o tratamento. Com
maior conforto e distração durante seu atendimento o tempo passa rápido!
• Sedação Consciente: segurança para pacientes que têm medo ou fobia de Dentista. Fique tranquilo durante
todo o procedimento!
• Implantes Guiados por Computador e com Carga Imediata: procedimento executado de forma extremamente
segura e eficaz, evitando cortes e encurtando o tempo total de tratamento!
• Lentes de Contato Dental: melhoram o posicionamento, a forma e a cor dos dentes com o máximo de
preservação da estrutura dentária, contribuindo para a estética do seu sorriso.
• Alinhadores Ortodônticos: correção da posição dos dentes com conforto e rapidez, sem bráquetes, fios
metálicos e borrachinhas. Podem ser retirados para comer e escovar os dentes, melhorando a higienização.
• Tratamentos de Estética Avançada: toxina botulínica, preenchimentos faciais e corporais, bioestimuladores
de colágeno, lasers modernos e bichectomia.
• Para os tratamentos não cobertos pelo plano Saúde Petrobrás temos uma tabela de preços com descontos
de 10 a 15% e forma de pagamento facilitada (dinheiro, PIX, cartão, cheque e boleto), em até 24 vezes.
• Garantia em todos os tratamentos e GARANTIA VITALÍCIA em implantes dentários.
Para agendamentos, envie um WhatsApp para (71) 99924-5713 e se identifique associado ao Sindipetro!
Visite o site www.guimaraeslima.com.br e o instagram @clinicaguimaraeslima para mais informações!
Sindipetro, sempre pensando em seu bem-estar!

