
Você pode optar por um dos quatro 
planos oferecidos, de acordo com a 
sua necessidade.  Sem carência.

Planos Valores

Plano First R$ 19,36

Plano Gold R$ 22,76

Plano Platinum R$ 54,05

Plano Diamond R$ 92,93

Saiba como localizar um dentista credenciado:

App MetLife 
Baixe o aplicativo MetLife Brasil e tenha acesso 
a informações de dentistas da rede credenciada, 
carteirinha virtual, informações do plano, histórico de 
tratamentos e chat para tirar dúvidas.

Através do site
É possível realizar a busca da rede credenciada da 
MetLife, integrada ao Google Maps, no site 
www.metlife.com.br. 

Por SMS (sem custo para o beneficiário)
Envie do seu celular, uma mensagem de texto para o 
número 27319, informando o CEP (somente números) 
da localização de onde deseja receber indicações de 
Dentistas. A MetLife retornará o SMS, enviando até 
três opções de Dentistas Clínicos Gerais próximos ao 
local do CEP informado.

Benefícios para funcionários

Conheça os planos da MetLife Dental
Com o plano MetLife Dental você 
conta com cobertura e atendimento em 
diferentes partes do país, sempre que 
precisar. Estamos felizes em lhe ajudar 
a cuidar de um dos seus bens mais 
preciosos: sua saúde. 

metlife.com.br

Quem pode usufruir do plano dental:

Titulares: Colaboradores do SESI.

Dependentes e Agregados: 

Até 29 anos: Filhos e Enteados 
Até 18 anos: Irmãos. 
Sem Limites de Idade: Pais, Sogros, 
Cônjuges e/ou Companheiros, PNE’s.

Aproveite essa condição especial que 
o SESI e a MetLife prepararam para 
você. Entre em contato com a AESSP: 
11 4091-6598 | 11 2081-4400 ou  
pelo site: www.aessp.org.br

Corretora:

Produto Plano First ML Coletivo Empresarial registrado na ANS sob o nº 467.613/12-1, Plano Gold ML Coletivo Empresarial registrado na ANS sob o nº 467.616/12-5, Plano Special 
ML Coletivo Empresarial registrado na ANS sob o nº 467.618/12-1, Plano Platinum ML Rede Coletivo Empresarial registrado na ANS sob o nº 467.619/12-0 e Plano Diamond 
ML Rede Coletivo Empresarial registrado na ANS sob o nº 467.620/12-3, provido por MetLife Planos Odontológicos LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.273.825/0001-
78, com inscrição Estadual/SP nº ISENTA, registrada no CRO-SP sob nº 6191 e na ANS sob o nº 40648-1, classificada como operadora na ANS na modalidade Odontologia de 
Grupo, com cobertura de todos os procedimentos estabelecidos pelo Rol mínimo da Agência Nacional de Saúde (ANS). Resp. Tec: Luís Danilo Bronzatto Maurici CROSP 40.364. 
Restrições se aplicam.

WhatsApp: 11 94243-4454

Resumo das coberturas dos planos da MetLife
First

• Cobertura completa do rol odontológico 
ANS(193 procedimentos)1 - no verso;

• Instalação de aparelho ortodôntico2.

Gold = First + Procedimentos abaixo

Platinum = First + Procedimentos abaixo

Diamond = First + Procedimentos abaixo

• Clareamento de dente desvitalizado;
• Conserto em prótese parcial removível 

e/ou prótese total;
• Documentação periodontal;
• Mantenedor de espaço fixo e/ou 

removível;
• Prótese parcial removível provisória;

• Radiografia da ATM;
• Radiografia da mão e punho (carpal);
• Telerradiografia com traçado 

cefalométrico;
• Cirurgia de tracionamento com 

finalidade ortodôntica. 

• Clareamento de dente desvitalizado;
• Conserto em prótese parcial removível 

e/ou prótese total;
• Documentação periodontal;
• Mantenedor de espaço fixo e/ou 

removível;
• Prótese parcial removível;
• Prótese parcial removível provisória;
• Prótese total (centadura);
• Prótese fixa (resina ou cerâmica);
• Prótese unitária em cerâmica/metalo-

cerâmica;
• Prótese unitária em cerômero (dentes 

Posteriores);

• Próteses unitárias em resina;
• Radiografia ântero-posterior;
• Radiografia ântero-anterior;
• Radiografia da ATM;
• Radiografia da mão e punho (carpal);
• Telerradiografia com traçado 

cefalométrico;
• Cirurgia de tracionamento com 

finalidade ortodôntica;
• Placa de clareamento;
• Faceta em cerâmica;
• Placa de mordida.

• Clareamento de dente desvitalizado;
• Conserto em prótese parcial removível 

e/ou prótese total;
• Documentação ortodôntica básica ou 

simplificada;
• Documentação ortodôntica completa ou 

especial;
• Documentação ortopédica;
• Documentação periodontal;
• Mantenedor de espaço fixo e/ou 

removível;
• Manutenção de aparelho ortodôntico - 

aparelho fixo ou removível;
• Manutenção de aparelho ortopédico;
• Prótese parcial removível;
• Prótese parcial removível provisória;
• Prótese total (dentadura);

• Prótese fixa (resina ou cerâmica);
• Prótese unitária em cerâmica/metalo-

cerâmica;
• Prótese unitária em cerômero (dentes 

posteriores);
• Próteses unitárias em resina;
• Radiografia ântero-posterior;
• Radiografia ântero-anterior;
• Radiografia da ATM;
• Radiografia da mão e punho (carpal);
• Telerradiografia com traçado 

cefalométrico;
• Cirurgia de tracionamento com 

finalidade ortodôntica;
• Placa de clareamento;
• Faceta em cerâmica;
• Placa de mordida.

Vigência: 01/10/2020



Coberturas do Rol Odontológico

metlife.com.br

Central de Atendimento: 3003-3422 (capitais e grandes centros) ou 0800 746 3422 (demais localidades). SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 746 3420, 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, em todo o Brasil. Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 723 0658, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o Brasil. Ouvidoria: 
0800 746 3420, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, em todo o Brasil. 
MetLife Planos Odontológicos Ltda. - CNPJ 03.273.825/0001-78 - Rua Flórida, 1595 - 5º andar - Brooklin - São Paulo - SP.

3 BMF = Buco-Maxilo-Facial
4 Prótese unitária

Diagnóstico
• Consulta odontológica inicial;
• Diagnóstico anatomopatológico (em citologia esfoliativa, em 

material de biópsia, em peça cirúrgica ou em punção) na região 
BMF3 teste de fluxo salivar.

Cirurgia
• Amputação radicular com ou sem obturação retrógrada;
• Apicetomia (uni, bi ou multirradiculares) com ou sem obturação 

retrógrada;
• Biópsias (boca, glâncula salivar, lábio, língua, mandíbula ou maxila);
• Bridectomia/bridotomia;
• Cirurgia para torus (mandibular ou palatino);
• Coleta de raspado em lesões ou sítios específicos da região BMF3;
• Exerese ou excisão de cálculo salivar, cistos odontológicos, 

mucocele ou rânula;
• Exodontia a retalho;
• Exodontia de raiz residual;
• Exodontia de supranumerário;
• Exodontia simples de permanente;
• Frenulectomia/Frenulectomia (labial e/ou lingual);
• Odontosecção;
• Punção aspirativa na região BMF3;
• Redução cruenta ou incruenta de fratura alvéolo dentária;
• Remoção de dentes semi-inclusos, inclusos e/ou impactados;
• Ulectomia/ulotomia;
• Tratamento cirúrgico das fístulas buco-nasal ou buco-sinusal;
• Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos moles ou ósseos/
• cartilagionosos na região BMF3;
• Tratamento cirúrgico dos tumores benignos de tecidos moles ou 

ósseos/cartilaginosos na região BMF3;
• Tratamento cirúrgico para tumores odontogênicos benignos - sem 

reconstrução.

Dentística
• Aplicação de cariostático;
• Faceta direta em resina fotopolimerizável;
• Núcleo de preenchimento;
• Pino pré-fabricado;
• Restauração de amálgama (1 a 4 faces);
• Restauração em lonômero de vidro (1 a 4 faces);
• Restauração em resina fotopolimerizável (1 a 4 faces).

Endodontia
• Remoção de núcleo ou corpo estranho intrarradicular;
• Capeamento pulpar direto;
• Retratamento endodôntico (uni, bi ou multirradicular);
• Tratamento de perfuração endodôntica;
• Tratamento endodôndico de dente com rizogênese incompleta;
• Tratamento endodôntico (uni, bi ou multirradicular).

Odontopediatria
• Condicionamento em odontologia;
• Coroa de acetato, aço ou policarbonato (em dente decíduo);
• Exodontia simples de decíduo. 

Periodontia
• Ajuste oclusal (por desgaste ou por acréscimo);
• Aumento de coroa clínica;
• Cirurgia periodontal a retalho;
• Cunha proximal;
• Dessensibilização dentária;
• Gengivectomia e/ou gengivoplastia;
• Imobilização dentária em dentes decíduos ou permanentes;
• Raspagem subgengival/alisamento radicular;
• Raspagem supragengival;
• Sepultamento radicular;
• Tratamento de abscesso periodontal agudo;
• Enxerto gengival livre;
• Enxerto gengival pediculado.

Prevenção
• Aplicação de flúor e selante de fóssulas e fissuras;
• Atividade educativa em saúde bucal;
• Controle de biofilme (placa bacteriana);
• Profilaxia: polimento coronário;
• Remineralização;
• Remoção dos fatores de retenção do biofilme dental (placa  

bacteriana).

Prótese
• Coroa de acetato, aço ou policarbonato (em dente permanente)4;
• Coroa total unitária em cerômero em dentes anteriores4;
• Coroa total unitária metálica4;
• Núcleo metálico fundido4;
• Restauração metálica fundida4.

Radiologia
• Levantamento radiográfico (14 periapicais);
• Radiografia oclusal;
• Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia);
• Radiografia periapical e/ou interproximal (bite-wing).

Urgência
• Colagem de fragmentos dentários;
• Controle de hemorragia com ou sem aplicação de agente 

hemostático em região BMF3;
• Imobilização dentária em dentes decíduos e/ou permanentes;
• Imobilização dentária em dentes permanentes;
• Incisão e drenagem intra ou extra-oral de abscesso, hematoma e/ou 

flegmão da região BMF3;
• Pulpectomia;
• Recimentação de trabalhos protéticos;
• Redução simples de luxação de Articulação Têmporo - Mandibular 

(ATM);
• Reimplante dentário com contenção;
• Sutura de ferida em região BMF3;
• Tratamento de alveolite.


