
Só quem é referência  
no Brasil e no mundo pode 
cuidar tão bem do seu sorriso.

Plano First
Para trabalhadores da  
categoria do Sindiserviços.

Para começar a utilizar seu plano, baixe o 
App MetLife Brasil e acompanhe todas as 
informações do seu plano.

Carteirinha digital;

Como encontrar um profissional pertinho 
de você;

Saiba o status da aprovação de seus 
tratamentos;

Acompanhe seu histórico de tratamento.



metlife.com.br

Produto Produto Plano First ML Coletivo Empresarial registrado na ANS sob o nº 
467.613/12-1, 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. Consulte, previamente a contratação, as 
Condições Gerais do Produto disponíveis no site da MetLife.

Plano First

Principais procedimentos cobertos:
•  Consultas e diagnósticos;
•  Urgência e emergência;
•  Radiologia (Radiografias Intraorais e Rx 

panorâmica);
•  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.

Saiba como localizar um dentista credenciado:

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.
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