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Missão

Contribuir com a saúde e com o
prazer na vida de seu beneficiário.

Pessoas que tem uma boa condição 
bucal sentem prazer em comer, 
beber, cantar, falar, beijar, se               
relacionar. Pessoas felizes tem mais 
qualidade de vida!



Quem somos

A Belo Dente, a mais de 16 anos, se destaca no mercado 
nacional por sua dedicação ao cliente

Temos cerca de  350  mil beneficiários em cerca de 10000     
empresas clientes em todo o território nacional, com um         
elevado índice de satisfação.

Obtivemos o mais alto nível de desempenho em planos 
odontológicos. Isso significa nota máxima no Programa de 
Qualificação da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS).

Nossa sede está localizada em Belo Horizonte – MG.





Quem somos

Temos conceito diferente em planos odontológicos, porque  
priorizamos o atendimento imediato dos beneficiários.

Para a Belo Dente adiar o tratamento com perícias iniciais e 
autorizações podem aumentar a complexidade do          
problema bucal e aumentar a sinistralidade.

Odontoplano Belo Dente é odontologia ágil e sem                
burocracia, não exigimos autorização prévia para o            
beneficiário iniciar seu tratamento.



Quem somos

A  equipe Belo Dente de dentistas é       
altamente capacitada e audita 100% 
dos tratamentos realizados na rede     
credenciada. 
Temos  compromisso com a qualidade! 

Agilidade e qualidade em odontologia 
é mais tempo livre para você fazer o 
que gosta! 



Nossos valores
Qualidade de atendimento

Atendimento personalizado

Inovação

Criatividade

Gestão participativa 

Formação de colaboradores

Esporte é saúde

Responsabilidade Social



Responsabilidade Social
O Instituto Undió é uma organização 
não governamental que realiza    
trabalhos de arte-educação em   
comunidades de alto risco social de 
Belo Horizonte. 

www.undio.com.br

Além de palestras educativas,o 
Odontoplano Belo Dente realiza o 
tratamento odontológico completo 
dos jovens do Instituto Undió.



Alguns Clientes Parceiros



Rede Pública é precária.
Tratamento particular é caro.

O preço é  acessível.

Plano Odontológico é uma 
necessidade!



Cobertura da Lei 9656/98
Consultas 

Urgência

Odontopediatria

Exame clínico

Limpeza

Raspagem de tártaro

Restaurações de resina

Restaurações de Amálgama

Extrações simples

Extrações de siso

Cirurgias

Tratamento de canal

Tratamento de gengiva

Prótese: restauração

Metálica fundida

Cerômero



Consulte nossa rede 
credenciada:

www.belodente.com.br


