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Tabela de comercialização vigente a partir de 01/07/18

Preços para Titular e/ou Dependentes

First Entidades de Classe

ABEFINE - Profissionais das Instituições Públicas e Particulares de Educação em Geral;
ALIBE - Profissionais Liberais e funcionários dos profissionais liberais; 
FETRABRÁS - Cooperados do trabalho de todo território nacional; 
UNEB - União dos Estudantes Brasileiros.

ABEFINE, ALIBE, FETRABRAS: Titulares com vínculo empregatício/associativo, 
seus dependentes (cônjuges ou companheiro, filhos inclusive em processo de 
adoção, tutelados ou enteados que sejam solteiros e menores de 40 anos, ou ainda 
filhos solteiros deficientes ou inválidos sem limite de idade; pai/mãe).

Para UNEB: Estudantes a partir de 02 anos com elegibilidade comprovada através da 
ficha de filiação mais declaração da instituição de ensino (papel timbrado) ou boleto 
atual (quitado).

Dependentes: 
Titulares menores de 18 anos – autorizada a inclusão de pai, mãe.
Titulares a partir de 18 anos -  Cônjuge, companheiro (a), filhos (até 40 anos 
incompletos). Pai/mãe.

Plano First - Rol ANS

Consultas e Diagnóstico;

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);

P r ó t e s e s  U n i t á r i a s  ( c o r o a  p r o v i s ó r i a , 
restauração/coroa metálica, coroa em cerômero 
para dentes anteriores, núcleo metálico fundido e 
pinos pré-fabricados**)

Consulta de Rede Credenciada via SMS

Receba no seu celular!

Env ie uma mensagem de tex to pa ra  27319 

informando o CEP (somente números) e a Metlife 
retornará enviando até três opções de dentistas para 
você! (Serviço Gratuito)

Baixe o aplicativo Metlife

Você poderá acessar todas as informações sobre o seu plano odontológico e ter mais agilidade 
em um único lugar!

Ÿ Carteirinha Virtual: seus dados e de todos os dependentes sempre que precisar;

Ÿ Rede Credenciada: Encontre um dentista próximo a você utilizando a busca online ou offline, com 
opções de proximidade e visualização de mapa;

Ÿ Tratamentos: acompanhe os detalhes dos tratamentos de todos os beneficiários;

Ÿ Atendimento: Aproveite o Chat Online para falar com um de nossos atendentes ou entrar em 
contato através de outros canais disponíveis;

Ÿ Cobertura: Consulte todas as informações do plano e mantenha-se informado sobre as 
coberturas disponíveis para você;

ANS Nº 467614129

Carências

24h para urgência e emergência

30 dias para os demais processos descritos pelo ROL da ANS 

Para mais informações:

NuneseGrossi.com.br

Santos - R. Guaiaó, 66 - 16°andar - CEP 11060-035
São Paulo  – Rua Apeninos, 930 – Cj. 161 B – CEP 04104-020
Rio de Janeiro - Av. Rio Branco, 26 - Cj. 216 - CEP: 20090-001

13 3281.0100
11 3101.5234
21 3178.5805

www.metlife.com.br


