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Valor fixo com cobertura completa

Porte I  

R$ 27

Porte II 

R$ 23

Saiba mais sobre o plano e cuidados com a saúde bucal.

O Plano Amil Dental PME, para empresas de 2 a 99 beneficiários, oferece cobertura integral 
para o rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e mais 
procedimentos extras, nas seguintes e

Cobertura total 
Cobertura integral para todos os procedimentos do Rol ANS

• Urgência/Emergência 
• Consultas 
• Limpeza, prevenção e aplicação de flúor (profilaxia)
• Raios X (panorâmicos e periapicais) 
• Tratamento de gengiva (periodontia)
• Tratamento para crianças (odontopediatria)
• Restaurações (dentística) 
• Cirurgias e extrações (incluindo o dente do siso/incluso)
• Tratamento de canal (endodontia) 
• Próteses (conforme Rol de Procedimentos vigentes na ANS)
• Ortodontia (instalação de aparelho e doc. 
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_________________________________________________________________________________________________

Valor fixo com cobertura completa

Porte I  2 a 29beneficiários
R$ 27,00  Por pessoa/mês

 
Porte II 30 a 99beneficiários
R$ 23,00  Por pessoa/mês

 

sobre o plano e cuidados com a saúde bucal.

 

O Plano Amil Dental PME, para empresas de 2 a 99 beneficiários, oferece cobertura integral 
para o rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e mais 
procedimentos extras, nas seguintes especialidades: 

Cobertura integral para todos os procedimentos do Rol ANS 

Limpeza, prevenção e aplicação de flúor (profilaxia) 
 

Tratamento de gengiva (periodontia) 
para crianças (odontopediatria) 

Cirurgias e extrações (incluindo o dente do siso/incluso) 
 

Próteses (conforme Rol de Procedimentos vigentes na ANS) 
Ortodontia (instalação de aparelho e doc. ortodôntica básica) 

                                                     

_________________________________________________________________________________________________ 

Valor fixo com cobertura completa.  

2 a 29beneficiários 
Por pessoa/mês 

30 a 99beneficiários 
Por pessoa/mês 

sobre o plano e cuidados com a saúde bucal. 

O Plano Amil Dental PME, para empresas de 2 a 99 beneficiários, oferece cobertura integral 
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Diferenciais: 
Exclusivo para Clientes Amil Dental 

• Sem limite de utilização 
• Tele atendimento 24 horas por dia 
• Aprovação online dos tratamentos cobertos 
• Clínicas de urgência 24h 
• Carteirinha virtual 
• Isenção de carência para as adesões realizadas nos primeiros 30 dias após a contratação * 
• Mais de 35 mil opções de atendimento em todo o Brasil 

*Para empresas de 2 a 29 vidas, 180 dias de carência nos itens de prótese. 

Descubra por que é importante visitar o seu dentista regularmente. 

Pesquisas comprovam que cáries e infecções gengivais entram em atividade quando diversos fatores 
presentes na boca atingem níveis desfavoráveis, assim permanecendo por períodos prolongados. O estilo de 
vida adotado pelas pessoas pode agravar essas doenças. 

Por esse motivo, doenças multifatoriais, como as cáries e as infecções gengivais, precisam ser controladas, ao 
longo da vida, para a manutenção de boas condições de saúde. 

Fatores que podem combinar-se em condições desfavoráveis: 

• Bactérias que produzem ácidos ou toxinas; 
• Níveis de higiene bucal; 
• Frequência do uso de alimentos ricos em açúcar; 
• Fatores salivares; 
• Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e outras patologias crônicas não controladas. 
Manter esses fatores sob controle é o segredo da obtenção e da manutenção da boa saúde bocal. 

Como se faz isso na prática? 

A manutenção odontológica periódica é a melhor maneira de prevenir doenças bucais, como cárie, infecções 
gengivais e mau hálito. 

• Visite periodicamente o seu dentista; 
• Realize tratamentos, quando necessários; 
• Mantenha a correta higiene bucal(escovação e fio dental); 
• Consuma açúcar somente nas principais refeições; 
Cuide do seu sorriso. Ele ainda tem muitas conquistas pela frente. 



 

 

 
Tratamento de gengiva 

As doenças periodontais são doenças inflamatórias crônicas, de origem infecciosa, que atacam a gengiva. As 
duas principais são a gengivite e a periodontite. A gengivite é caracterizada pelo sangramento da gengiva. Já a 
periodontite é uma progressão da gengivite, na qual pode haver perdas óssea e do tecido que fica em torno 
do dente. 

O que é gengivite? 

Suas principais características são: gengiva com coloração avermelhada, inchada, sensível e presença de 
sangramento, decorrente da irritação causada pela placa bacteriana. 

O que é periodontite? 

É uma progressão da gengivite, podendo levar à perda das estruturas de sustentação do dente (gengiva, 
ligamento periodontal e osso), causada pelo tártaro (placa bacteriana calcificada). A progressão da doença 
periodontal e a falta de tratamento adequado podem levar à mobilidade dental (dentes moles), mudança na 
posição dentária e até a perda dos dentes. 

Como tratar? 

• Elimine a placa bacteriana aderida aos dentes, fazendo uma boa higiene bucal, com o uso do fio dental; 
• Visite periodicamente o dentista e realize a prevenção e o tratamento necessários; 
• O dentista periodontista é o especialista adequado para avaliar a presença ou não da doença periodontal. 
 

Como faço para me prevenir dessas doenças? 

A melhor maneira de prevenir o aparecimento dessas doenças é escovar muito bem os dentes, três vezes por 
dia após cada refeição, e utilizar o fio dental. Esses cuidados com a higiene bucal são fundamentais também 
para manter os resultados obtidos no tratamento periodontal. 

 

 



 
 
Sorriso Saudável 

Razões importantes para manter o sorriso saudável

O sorriso é o seu cartão de visitas. Quem já não ouviu essa frase? Como em toda sabedoria popular, essa 
colocação também tem sua razão de ser e se justifica.

O sorriso é o seu cartão de visitas. Quem já não ouviu essa frase? Como em toda sabedoria popular, essa 
colocação também tem sua razão de ser e se justifica.

Veja outras quatro razões importantes para a manter a saúde do seu sorriso em dia.

1. Aprimorar a dicção 

A presença do dente é fundamental para a fala. Sem ele, a dicção fica comprometida. A dificuldade no 
processo de comunicação, como sabemos, traz uma série de problemas no dia a dia, dificultando até mesmo a 
ascensão profissional. 

2. Melhorar o processo digestivo 

Cada dente tem uma função específica na mastigação, e a sua ausência pode causar prejuízo ao processo 
digestivo. Um individuo que não mastiga corretamente, ingere alimentos com pedaços maiores e mais difíceis 
de serem digeridos, podendo ocasionar azia e má digestão.

3. Aumentar a autoestima 

Um sorriso bem cuidado é contagiante. Quando a pessoa mantém sua saúde bucal em dia, ela se sente mais 
segura para se aproximar das outras e até mesmo arriscar situações inesperadas, como tomar a iniciativa 
numa apresentação em grupo, por exemplo. A confiança em si impera, o que aumenta a chance de bons 
acontecimentos. 

4. Mais saúde 

A boa higiene bucal é fundamental para evitar problemas de saúde mais graves como, por exemplo, a 
manifestação e o agravamento das doenças sistêmicas: distúrbios cardiovasculares, diabetes, hipertensão e 
complicações na gestação. 

Adquira já o seu plano dental e cuide da saúde bucal de toda sua empresa ou família
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Corretora: Sena Saúde 

Tel.: (31) 3658-7876 

Natan@senasaude.com.br 
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