INSTITUCIONAL
• 31 anos no mercado odontológico;
• Presença com sedes em 10 cidades brasileiras,
dentre elas 9 capitais;

• Solidez e tradição na atenção à Saúde Bucal;

• Mais de 2 milhões de beneficiários;
• Mais de 45 mil empresas - clientes;
• Foco no cliente;

• Agilidade no atendimento;
• Odontologia de qualidade.

EXCELÊNCIA NOS RESULTADOS
AMIL DENTAL OBTEVE ÍNDICE MÁXIMO NO ÚLTIMO IDSS
ÍNDICE DE DESEMPENHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

• Número de consultas odontológicas iniciais por beneficiário;

• Proporção de próteses odontológicas unitárias;
• Taxa de aplicação tópica profissional de flúor;
• Taxa de exodontia de permanente;

• Taxa de raspagem supra gengival;
• Taxa de selante.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Turma do Bem
o Missão:
Mudar a percepção da sociedade na questão da saúde bucal e da classe
odontológica em relação ao impacto socioambiental de sua atividade.
o 14 mil dentistas voluntários;
o 30 mil crianças - adolescentes com a dentição recuperada.

Apolônias:
o Tratamento odontológico para mulheres que sofreram violência doméstica.
o Tratamento é realizado por dentistas da rede e a Amil Dental arca com o custo.

SAÚDE BUCAL NO BRASIL
Pesquisa Revista Saúde (Editora Abril)
65%

57%

48%

38%

não trocam a escova de
dentes depois de três
meses de uso

levaram o filho pela
primeira vez ao dentista
entre os 2 e 11 anos

não consideram
importante ir ao
dentista regularmente

não usam ou usam
raramente o fio dental

29%

27%

24%

23%

acham natural perder
os dentes na velhice

não escovam os dentes
depois das refeições

não escovam os dentes
ao acordar

não escovam os dentes
antes de dormir

Fonte: Pesquisa “O que os brasileiros sabem sobre saúde bucal (e o que os dentistas deveriam contar)”. Revista Saúde (Editora Abril) Dez/2014. 1.818 homens e mulheres, com idade média de 38 anos, de todas as regiões do país, 78% pertencentes às classes A e B.

INFLUÊNCIA DA SAÚDE BUCAL
Pessoas com a doença periodontal (inflamação na
gengiva) não apenas podem perder os dentes como
também ter outros prejuízos em sua saúde.
Problemas cardíacos

Gastrite

As bactérias que saem da
boca e chegam ao coração
podem causar endocardite
bacteriana, uma inflamação
no endocárdio. Além disso,
as bactérias facilitam a
formação de ateromas
(placas de gordura), início
do processo de obstrução
arterial.

Pessoas com gastrite costumam
tomar antibiótico para eliminar a
bactéria H. pylori. O problema é que
a doença periodontal caracteriza-se
também por um acúmulo dessa
bactéria na gengiva e o antibiótico
usado no tratamento não elimina
por completo as bactérias da boca.
As sobreviventes voltam ao
estômago, causando de novo a
gastrite.

Diabetes
A doença periodontal
produz substâncias
inflamatórias que
aumentam a
resistência à insulina,
dificultando a ação do
hormônio pancreático
responsável pela
entrada de glicose nas
células.

Problemas respiratórios
As bactérias que causam inflamação
na gengiva podem chegar ao
pulmão, provocando infecção. Isso
ocorre principalmente em pacientes
hospitalizados.

Fonte: Revista Veja (Editora Abril) – 17/12/2014.
Entrevistados: Freddy Eliaschewitz (diretor do Centro de Pesquisas Clínicas - CPClin) e
Marcelo Bonecker (professor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo).

O VALOR DO SORRISO

• Melhora a qualidade de vida;
• Melhora a auto-estima;
• Melhora os relacionamentos;

• Amplia os possibilidades no trabalho

UM SORRISO CLAREIA A SUA VIDA.

REDE CREDENCIADA

• Excelência no relacionamento com a rede credenciada;
• Profissionais selecionados e qualificados;

• Aprovação dos tratamentos on line;
• Agilidade no atendimento;
• Abrangência Nacional;

• Flexibilidade no credenciamento;
• Programas de relacionamento com a rede.

OPÇÕES DE ATENDIMENTO
• Mais de 32 mil opções de atendimento
• Abrangência Nacional
• Flexibilidade na expansão de rede
• Programa de Relacionamento:
 Conexão Dentista

FACILIDADE NA BUSCA DE REDE

Consulta a
Rede Credenciada

CONHEÇA O NOSSO PRODUTO
DENTAL 200 R - ROL ANS + PROCEDIMENTOS EXTRAS

• Urgência 24 horas;
• Consultas – Inclusive aos sábados;
• Limpeza, Profilaxia e Aplicação de Flúor;
• RX Panorâmico e Periapicais;
• Tratamento de Gengivas;
• Tratamento para Crianças;
• Tratamento de Canal;

• Restaurações - Obturações (Resina ou Amálgama);
• Cirurgias - Extrações, incluindo o dente do siso;
• Próteses Unitárias – Provisórias e Definitivas, conforme RN 211 da ANS.
*R: Reembolso, sendo válido: somente para as localidades sem rede credenciada e de acordo com a Tabela de
Reembolso Amil Dental.

CONHEÇA O NOSSO PRODUTO
DENTAL 200 R - ROL ANS + PROCEDIMENTOS EXTRAS
Entre eles:

• Clareamento de dente desvitalizado;
• Mantenedores de espaço: fixo e móvel;
• Fechamento de diastemas;

• Radiografia de ATM;
• Documentação periodontal básica e em mídia digital;
• Dessensibilização dentária;

• Enxertos gengivais e ósseo (somente ato cirúrgico);
• Cirurgia com finalidade de tracionamento dentário;
• Consulta para instalação de aparelho ortodôntico.
*R: Reembolso, sendo válido: somente para as localidades sem rede credenciada e de acordo com a Tabela de
Reembolso Amil Dental.

COBERTURA

COMPARATIVO DE MERCADO
PROCEDIMENTOS

VALOR

Urgência

R$ 94,43

Profilaxia

R$ 87,68

Aplicação de Flúor

R$ 52,49

Tratamento endodôntico

R$ 387,21

Restauração de Amálgama

R$ 74,31

Restauração de Resina

R$ 122,71

Tratamento de Gengiva

R$ 152,44

Exodontia

R$ 114,19

Total do tratamento

R$ 1.085,44

TRATAMENTO PARTICULAR – PARCELADO:
R$ 1.085,44/ 12 = R$ 90,45

INVESTIMENTO

QUEM TEM DIREITO AO BENEFÍCIO?
Podem aderir ao plano:
• TITULAR: Funcionários/ Colaboradores da empresa;
• DEPENDENTES: Cônjuge, companheiro(a) e filhos até 40 anos;

• AGREGADOS: Mãe, pai, irmãos e sogro(a).

IMPORTANTE:
•
•
•

O desconto do plano será feito em folha de pagamento;
O valor pago será por pessoa;
Dependentes e agregados somente terão direito ao plano se o
titular estiver incluso.

EXCLUSÕES:
•
•

Após o término da permanência mínima de 12 meses e nunca
antes de 6 meses da data da última utilização.
Colaborador/ Funcionário desligamento da empresa.

COMO UTILIZAR O SEU PLANO?
ORIENTADOR ODONTOLÓGICO | CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

COMO UTILIZAR O PLANO?

• Escolha um dentista da Rede Credenciada;
• Agende a consulta;
• Apresente seu cartão de identificação junto
com um documento com foto;

• Pronto! Você já pode iniciar o seu tratamento.

Caso não possa comparecer
desmarque com antecedência.

CANAIS DE RELACIONAMENTO
• Orientações sobre o plano;

• Informações e Orientações de urgência;
• Indicação na Rede Credenciada;
• Histórico das solicitações feitas para a Amil Linha Dental
SITE AMIL DENTAL
www.amildental.com.br
Canal de atendimento

3004-1000
SAC: 0800 021 2583
Def. Auditivos:
0800 021 1001

FERRAMENTAS DE GESTÃO
Consultoria Técnica - Dentista:

• Palestras sobre saúde bucal
(Cardápio de palestras à escolha do cliente)

• Acompanhamento na gestão do contrato

CONHEÇA OS NOSSOS PRODUTOS

Relatórios Gerenciais:

• Acompanhamento de sinistralidade
• Custo por período;

• Perfil da população;
• Utilização: especialidade, procedimento e valor.

O MAIS COMPLETO,
MAIS EFICIENTE E
ABRANGENTE PLANO
ODONTOLÓGICO DO BRASIL

