
A AESSP está pensando em você!

A MetLife vem convidá-lo a fazer parte do Benefício Odontológico e
descobrir a importância de ter um verdadeiro parceiro cuidando da
sua saúde bucal.

OS PLANOS

Os planos oferecidos são: Plano First, Plano Gold, Plano Platinum,
e Plano Diamond. Todos possuem coberturas abrangentes e
dispõem de uma Rede Credenciada com mais de 12.000 opções de
cirurgiões-dentistas e clínicas para atendimento, sendo indicados
para crianças e adultos.

PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS COBERTOS:

PLANO FIRST
(ROL DE PROCEDIMENTOS DA  ANS)
• Consultas e diagnósticos;
• Urgência  / Emergência;
• Radiologia (Radiografias Intraorais e Rx Panorâmica);
• Odontopediatria;
• Prevenção em Saúde Bucal;
• Dentística (restaurações);
• Periodontia (tratamento de gengiva);
• Endodontia (tratamento de canal);
• Cirurgia (extrações e cirurgias ambulatoriais);
• Próteses Unitárias (coroa provisória, restauração/coroa metálica, 
coroa em cerômero para dentes anteriores, núcleo metálico fundido e 
pinos pré-fabricados1).
1 para reabilitação unitária

Plano First - Valor: R$ 16,03 mensais por pessoa.

PLANO GOLD
(ROL AMPLIADO + MANTENEDORES DE ESPAÇO)

Além de todos os procedimentos cobertos pelo plano First, o Plano 
Gold cobre:
• Radiologia (exceto docum. ortodôntica e tomografias);
• Prótese parcial removível temporária e consertos;
• Mantenedores de espaço em Odontopediatria;
• Periodontia (enxertos gengivais e ósseos).

Plano Gold: R$ 18,83 mensais por pessoa.

PLANO PLATINUM
(COBERTURA CLÍNICA ABRANGENTE + PRÓTESES)

Além de todos os procedimentos cobertos pelo plano First, o Plano 
Platinum cobre:
• Radiologia (exceto docum. ortodôntica e tomografias);
• Mantenedores de espaço em Odontopediatria;
• Periodontia (enxertos gengivais e ósseos);
• Próteses - coroas unitárias, próteses fixas e removíveis (exceto 
próteses sobre implante)

Plano Platinum: R$ 44,74 mensais por pessoa.

PLANO DIAMOND
(COBERTURA CLÍNICA ABRANGENTE + PRÓTESES + 
ORTODONTIA COMPLETA)

Além de todos os procedimentos cobertos pelo plano First, o 
Plano Diamond cobre:
• Radiologia (exceto tomografias);
• Mantenedores de espaço em Odontopediatria;
• Periodontia (enxertos gengivais e ósseos);
• Próteses - coroas unitárias, próteses fixas e removíveis (exceto 
próteses sobre implante);
• Ortodontia (instalação de aparelho, manutenção  
e documentação ortodôntica)

Plano Diamond: R$ 76,92 mensais por pessoa.

CONSULTE A REDE CREDENCIADA

A MetLife disponibiliza a todos os beneficiários as seguintes 
opções de acesso à Rede Credenciada:

•SMS
Envie do seu celular uma mensagem de texto para o nº 27319, 
informando o CEP – sem ponto e traço – de onde deseja 
indicações de dentistas. A MetLife retornará o SMS, enviando 3 
(três) opções de dentistas que fiquem próximos do local do CEP 
informado, com os seguintes dados: nome do profissional/clínica, 
telefone e endereço. Este serviço é SEM custo para o associado.

•SITE 
(Integrado com o Google Maps)
Acesse o site www.metlife.com.br e faça a consulta desejada.

•CONCIERGE
Serviço oferecido para auxiliar os beneficiários em seu 
primeiro atendimento junto à Rede Credenciada.
Ligue para 3003-3422 (capitais e grandes centros) 
ou  0800-746-3422 (demais localidades) 
e conte com este canal para ajudá-lo 
a agendar sua 1º consulta.

Aproveite a oportunidade para ter sempre um sorriso perfeito!

Entre em contato com a AESSP: Fone: (11) 4091-6598 ou 
(11) 2081-4400 
www.aessp.org.br

SEM

CARÊNCIA


