
Seu sorisso ainda tem
muitas conquistas 
pela frente.

amildental.com.br



Cada vez mais empresas escolhem a Amil

Amil Dental

A Amil integra o UnitedHealth Group

A Amil nasceu em 1978, movida pelo sonho de jovens médicos brasileiros de tornar a medicina de alto nível acessível a um número maior  
de pessoas. Desde então, ela nunca parou de inovar, surpreender e crescer.  

Hoje, com 6,2 milhões de clientes, entre planos médicos e odontológicos, e presente em todo o território brasileiro, a solidez da Amil  
é reconhecida no mercado.

Lançada em 1984, a Amil Dental possui mais de 37 mil opções de atendimento em todo o país. Com 2 milhões de beneficiários e mais de 
14 mil dentistas na Rede Credenciada, a empresa conta com atendimento 24 horas e ampla cobertura com abrangência nacional, sendo 
considerada a melhor do mercado odontológico. Além disso, ela oferece planos nos segmentos corporativo, PME, familiar e individual, que 
inclui cobertura para documentação ortodôntica.

O UnitedHealth Group atende mais de 132 milhões de pessoas no mundo todo e, em 2016, pelo sexto ano consecutivo, ficou no topo do 
ranking da lista “Empresas mais admiradas do mundo”, da revista Fortune, no setor de seguros e gestão de serviços médicos. 
 
O UnitedHealth Group oferece uma ampla variedade de produtos, por meio de duas plataformas distintas: a UnitedHealthcare, que oferece 
serviços de cobertura e planos de assistência médica, e a Optum, que oferece serviços médicos integrados à tecnologia da informação.

2 milhões

de clientes

37.371

opções de 
atendimento

+125.000

empresas-clientes

Missão

Ajudar as pessoas 
a manter o sorriso 
saudável por toda 
a vida.

Valores

• Integridade;
• Compaixão;
• Relacionamentos;
• Inovação;
• Performance.

Visão

Ser a marca de confiança  
dos brasileiros no 
segmento de planos 
odontológicos. 
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Não importa qual o tamanho da sua empresa.  
A Amil Dental tem um plano odontológico perfeito para ela.

A Amil Dental possui uma variedade de soluções para atender a todos os níveis hierárquicos da sua empresa.  
Tudo isso aliado à solidez, excelência, estrutura e qualidade que só o grupo Amil pode oferecer.

Planos empresariais 
A linha Amil Dental oferece uma ampla opção de planos, com coberturas adequadas à necessidade da sua empresa Plano PJ  
(acima de 100 vidas):

• Abrangência nacional ou regional; 
• Rede Credenciada ampla e qualificada;
• Planos com reembolso;
• Clínicas de urgência 24 horas;
• Autorização online imediata do tratamento coberto.

 Cobertura integral conforme rol ANS 
e coberturas adicionais de acordo com o plano

Dental
100 R

Dental
200 R

Dental
300 R

Dental
400 R

Dental
500 R

Dental
600 R

Dental
700 R

Urgência e emergência

Prevenção (limpeza, profilaxia e aplicação de flúor)

Consultas (inclusive aos sábados)

Raios X (panorâmico e periapical)

Periodontia (tratamento de gengiva)

Endodontia (tratamento de canal)

Odontopediatria (tratamento para criança)

Dentística (restaurações)

Próteses e coroas (conforme RN 211 da ANS)

Cirurgias e extrações (incluindo o dente do siso)

Ortodontia (documentação, instalação e manutenção)

Prótese em resina (fixa, parcial removível ou total)

Clareamento estético caseiro

Reembolso*

Prótese em porcelana (fixa, parcial removível ou total)

Atendimento nacional



Rede Credenciada

 Atendimento Personalizado ao RH

• Oferecemos um setor exclusivo para o atendimento corporativo;
• Um profissional especialmente treinado será responsável pelo atendimento da sua empresa, agilizando suas solicitações e necessidades;
• A sua empresa contará com um gerente de contas que irá realizar um acompanhamento técnico constante, realizado por uma  

equipe especializada;
• A Amil Dental oferece toda a sua estrutura para a implantação do benefício odontológico, incluindo equipe treinada, material  

de divulgação e total apoio à área de recursos humanos.

• Ampla Rede Credenciada de clínicos gerais e especialistas em todo o território nacional;
• Os dentistas são rigorosamente selecionados com, no mínimo, dois anos de formação, oferecendo aos nossos clientes profissionais 

capacitados e com vivência prática na odontologia;
• A Amil Dental possui um programa exclusivo com a Rede Credenciada, o Conexão Dentista, em que apoia a qualificação e a atualização  

do conhecimento dos seus prestadores, garantindo um atendimento de alto padrão técnico e cientifico;
• Atendimento nacional: independentemente da origem do contrato, o nosso cliente será atendido em qualquer local onde exista  

Rede Credenciada;
• Clínicas de urgência 24 horas;
• Pronto-socorro 24 horas;
• Atendimento de urgência e emergência domiciliar de acordo com o plano contratado.



Programa de Educação  
para a Saúde 

A Amil Dental acredita que a aquisição de conhecimento é fundamental 
para a prevenção de doenças bucais, bem como para a mudança  
de hábitos dos indivíduos. 

É por isso que ela desenvolveu o Programa de Educação para a Saúde, 
com ações específicas e dirigidas a diversos públicos.
A iniciativa, além de contar com palestras interativas, aborda assuntos 
relacionados à promoção da saúde bucal, estimulando assim a adoção 
de hábitos mais saudáveis, o aumento da qualidade de vida e do bem- 
-estar de seus clientes.

Pesquisa Datafolha confirma: Amil Dental é a preferida dos dentistas.

O Datafolha, um dos mais importantes institutos de pesquisa do Brasil, realizou um estudo entre dentistas para avaliar a percepção 
sobre marcas de planos odontológicos. E os resultados mostraram: a Amil Dental é a preferida.
Os entrevistados, em pesquisa quantitativa, consideram que a Amil Dental proporciona o plano mais confiável e os melhores canais  
de comunicação. Além disso, a pesquisa apontou:

• 63% consideram Amil Dental o melhor plano, enquanto apenas 28% indicaram a principal concorrente;
• 95% pretendem continuar trabalhando conosco.



Carteirinha virtual

Você não precisa mais carregar sua carteirinha para utilizar o plano Amil Dental. Basta acessar o APP Amil Clientes  
e mostrar a sua carteirinha virtual. Rápido e prático!
Se preferir, acesse a área restrita do site amildental.com.br e visualize ou imprima a sua carteirinha virtual, que possui 
validade idêntica à da carteirinha física.

Mundo Digital 

A Amil Dental também oferece um Mundo Digital para cuidar de você sempre que precisar. Basta acessar o site Amil 
Dental via computador, tablet ou smartphone e utilizar os nossos Serviços Online. Dessa forma, você terá muito mais 
facilidades e conforto no seu dia a dia.
Confira algumas funcionalidades:

Tecnologia

App Amil Clientes

• Pesquisa de Rede Credenciada; 
• Solicitação de 2ª via de cartão de identificação;
• Acesso aos demonstrativos individuais de coparticipação;
• Imposto de Renda – Demonstrativo de IR;
• Acesso à carteirinha virtual;
• Login via Facebook;
• Consultas às características do plano e carência;
• Consulta às normas da ANS.

• Busca de rede com mapa e rota; 
• Carteirinha virtual;
• Acompanhamento de reembolso.

• A Amil Dental conta com o mais avançado sistema de liberação de tratamento odontológico do mercado; 
• Com um moderno software, desenvolvido internamente, os clientes Amil Dental podem ter os seus tratamentos  

liberados totalmente online;
• As liberações, solicitadas pelos próprios dentistas credenciados, recebem respostas em tempo real;
• Sem radiografias desnecessárias, os nossos clientes podem ser atendidos na hora, com uma solicitação realizada  

em poucos segundos;
• Mais conforto para o cliente e garantia para o credenciado.
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