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em decisão unânime, o conselho 
gestor de saúde deliberou, em 9 de julho, 
pela prorrogação do check-up da ama-
gis saúde até setembro de 2020. com a 
medida, o programa criado em 2017, e 
que conta com a aprovação e reconhe-
cimento da magistratura mineira, segue 
para o seu terceiro ano de vigência.

Ao defender a prorrogação do pro-
grama, o presidente da Amagis, desem-
bargador Alberto Diniz, levou em consi-
deração o retorno positivo dado pelos 
associados em relação ao Check-up.  “O 
Programa Check-Up foi criado na gestão 
do desembargador Maurício Soares e é 
uma iniciativa à qual demos continuida-
de em nossa gestão por se tratar de uma 
iniciativa de sucesso, que vem receben-
do, cada vez mais, adesão dos usuários 
do plano”, afirmou.

Exemplo desse retorno positivo 
dos magistrados sobre o check-up fica 
claro na avaliação da juíza Joyce Souza 
de Paula, da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Ubá, para quem o check-up é uma 
oportunidade de os usuários do plano 
colocarem em dia seus exames médi-

cos, com a vantagem de poder realizar 
tudo na mesma data e em um só local, 
como na clínica Check-up Center.

De acordo com o juiz Pedro Parcekian, 
da 2ª Vara Cível da Comarca de São João 
del-Rei, o programa é essencial aos ma-
gistrados, que têm uma rotina estres-
sante e é preciso cuidar da saúde. Para 
ele, que também realizou os procedimen-
tos na clínica Check-up Center, a bateria 
de exames preventivos pode evitar sur-

presas com alguma complicação de saú-
de que poderia ser evitada.

Para o desembargador aposentado 
Jarbas de Carvalho Ladeira Filho, que 
realiza o check-up da Amagis Saúde 
anualmente, a renovação do programa 
é muito positiva. O magistrado, que 
também realizou os exames na Check-
-up Center, destacou que a clínica ofe-
rece exames praticamente em todas 
as especialidades.l

Conselho renova programa 
de Check-up até 2020

Reunião do Conselho Gestor de Saúde na sede da Amagis

Iniciativa tem reconhecimento da Magistratura
tiAgO PARRELA

rosângela corrêa – Atua como assessora da Vice-Presi-
dência de Saúde da Amagis e da Coordenação da Amagis Saúde. 
tem, entre outras, a incumbência de manter o cadastro dos as-
sociados atualizados, esclarecer dúvidas sobre uso das cartei-
ras de identificação da Amagis Saúde e da Unimed, providenciar 
a segunda via das carteirinhas e auxiliar o setor de cadastro nas 
questões referentes aos convênios com a Cabesp e a Caberj. É 
responsável pela expedição da segunda via do Demonstrativo 
Anual para Declaração de imposto de Renda dos associados e 
da segunda via do Demonstrativo Mensal de Despesas Médicas 
do Amagis Saúde. Dá suporte às reuniões do Conselho gestor de 
Saúde, às pensionistas e na realização do integramagis.

AmAgis sAúde: Atendimento pessoAl e humAnizAdo

Rosângela Corrêa

izAbELA MAChADO
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Medida visa aumentar o atendimento de crianças acima de 5 anos

Associação amplia atendimento 
odontológico aos magistrados

em função da alta procura do serviço odontológico 
oferecido aos associados e seus beneficiários, a amagis 
ampliou o atendimento realizado na sede da associação 
de três para cinco dias, com a contratação da cirurgiã 
dentista Karla margareth Perez de carvalho. 

Um dos objetivos fixados pela diretoria da Amagis com a 
contratação de mais um profissional é aumentar o número 
de crianças atendidas no serviço odontológico da Associa-
ção. O tratamento oferecido aos magistrados e seus bene-
ficiários é o preventivo. “É muito gratificante trabalhar em 
uma Associação que oferece a seus filiados um tratamento 
de primeira linha”, comentou a dentista. 

Karla de Carvalho atende às segundas-feiras, pela 
manhã, e às quintas-feiras no período da tarde. Nas 
terças, quartas e sextas, o tratamento continua sendo 
feito pelo cirurgião dentista Jasílio Vilela bastos, tam-
bém em turnos alternados. 

Para agendar consultas, o associado deve ligar para o 

telefone (31) 3079-3472. Não são feitas marcações por 
e-mail. No dia do atendimento, o paciente deverá apre-
sentar sua carteira de identidade. O serviço é gratuito 
para magistrados filiados à Amagis.l

Karla Margareth Perez de Carvalho

tiAgO PARRELA

Encontro discutiu os desafios dos planos de autogestão 

Amagis Saúde participa de fórum 
de dirigentes da Unidas no DF

a amagis saúde participou, nos 
dias 25 e 26 de junho, em Brasília, 
do 1º fórum de dirigentes da união 
nacional das instituições de auto-
gestão em saúde (unidas), do qual 
participaram representantes de pla-
nos de saúde que debateram o atual 
cenário da saúde no Brasil. 

Durante o encontro foram abor-

dados temas como a sustentabili-
dade dos planos de autogestão em 
saúde e as regras estabelecidas pela 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS). Por não terem fins lu-
crativos essas planos não repassam 
os custos adicionais das regras da 
ANS aos seus usuários, e assim aca-
bam sendo onerados com o alto nú-

mero de determinações da agência.
Foram discutidas ainda questões 

como os desafios do médico-gestor, 
inovação e transformação digital, e o 
cumprimento das normas legais e re-
gulamentares. A Amagis Saúde foi re-
presenta pela coordenadora do plano, 
Marina Shizuko, que também é direto-
ra técnica da Unidas Nacional.l
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Quais os tipos de procedimentos são feitos com autori-
zação prévia?
Internações hospitalares, procedimentos cirúrgicos (in-
clusive os ambulatoriais), assistência domiciliar, sessões 
de nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapia, 
terapia ocupacional, ludoterapia, entre outros. Remoção 
inter-hospitalar, órteses e próteses cirúrgicas, terapias 
ambulatoriais (hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, 
litotripsia, hemodinâmica, diálise peritoneal) e exames 
de diagnóstico com valor superior a R$270,00.

É preciso autorização prévia em casos de urgência ou 
emergência médica? 
Nos casos de comprovada urgência ou emergência médica, 
o usuário do plano poderá ser atendido sem a guia de au-
torização de internação e a situação será regularizada pelo 
prestador de serviço junto à Amagis Saúde, no prazo de dois 
dias úteis, mediante apresentação do laudo médico.

como faço para solicitar a autorização prévia?
Para solicitar autorização prévia, é necessário o pedido mé-
dico, datado, assinado e carimbado pelo médico solicitante, 

contendo a descrição do procedimento que será realizado.
Nos casos de internações hospitalares, clínicas ou cirúrgi-
cas, o associado deverá encaminhar ao Setor de Autoriza-
ção do plano o laudo médico, atestando a necessidade do 
tratamento ou da realização do procedimento médico. O 
laudo deverá conter os motivos da internação, com diag-
nóstico ou hipótese diagnóstica, tipo de tratamento pro-
posto e período estimado de internação, e, quando houver a 
necessidade de prorrogação do prazo de internação, deverá 
ser apresentado novo laudo e obtida nova autorização.

Qual o período de validade da autorização prévia?
O pedido médico para a realização dos serviços de saúde 
tem validade de 90 dias corridos. A autorização para reali-
zação de exames, procedimentos médicos e/ou internação 
tem validade de 30 dias corridos. Após o vencimento, as au-
torizações deverão ser revalidadas junto ao Amagis Saúde.

  Solicite autorização prévia na Amagis Saúde. Rua Albita, 
nº 194, 6º andar, bairro Cruzeiro – belo horizonte, ou pelos 
autorizacao@amagis.com.br ou pedido@amagis.com.br, ou 
ainda, por meio do fax (31) 3223-3683 ou 3079-3484.l

imunidade baixa, falta de concen-
tração, perda de memória, descon-
trole emocional e o aumento do risco 
de acidentes. esses são alguns dos 
problemas que podem ser causados 
pela privação do sono, conforme ob-
serva o psiquiatra dirceu de campos 
Valladares neto, membro da academia 
americana de medicina do sono e da 
sociedade europeia de Pesquisadores 
do sono, credenciado à amagis saúde. 

De acordo como o especialista, 
dormir bem é importante porque o 
sono pode afetar o lóbulo frontal. Essa 
parte do cérebro humano é respon-
sável pela distinção de objetos, fala e 
linguagem, personalidade, habilidades 
motoras, atenção e reação a senti-
mentos. Portanto, a privação do sono 
pode prejudicar essas funções.

Dirceu Valladares disse que uma boa 
noite de sono pode variar entre seis a 
nove horas, observadas as caracterís-
ticas de cada indivíduo. No entanto, o 
psiquiatra chama atenção para o fato 
de que dormir demais, ter um sono aci-
ma da média do que é recomendado 
para cada pessoa,pode ser um indica-
tivo de que algum problema possa es-
tar ocorrendo. “Dormir bem é ter aquele 
sono que nos deixa muito bem durante 

o dia todo. Acordamos bem, com ener-
gia, passamos o dia todo com energia, 
sem sono após o almoço, mesmo nos 
finais de semana”, afirmou.    

O psiquiatra desmistifica a ideia 
de compensação do sono, quando, 
por exemplo, a pessoa dorme pouco 
durante a semana e acredita que vai 
equilibrar as horas não dormidas nos 
sábados e domingos. “Você gasta qua-
tro ou cinco dias para começar a recu-

perar as horas de sono perdidas, então 
isso não faz sentido”, comentou. 

Entre os hábitos nocivos ao sono, 
Dirceu Valladares destacou que, hoje, um 
dos mais comuns é o uso do celular na 
hora de dormir. Para ele, o uso dos smar-
tphones, com o excesso de informação, 
causa um encantamento, um estado de 
mesmerização nas pessoas. A luminosi-
dade dos aparelhos de celular, e de uma 
forma geral, é outro fator prejudicial ao 
sono. Segundo o psiquiatra, para se ter 
uma boa noite de sono, primeiro é ne-
cessário definir o tempo de dormir, como, 
por exemplo, oito horas de sono. É pre-
ciso que a pessoa vá para a cama com 
o objetivo de dormir, pois tudo o que ela 
faz na cama gera hábitos, como assistir 
televisão e o uso de celulares, que podem 
prejudicar o sono. Outro ponto observado 
por ele é a importância de não levar pro-
blemas para a cama, “tornar aquele lugar 
(quarto de dormir) sagrado”, comentou.

Dirceu Valladares disse que é pos-
sível ter uma boa noite de sono com o 
quarto numa temperatura de 18º graus 
centígrados, usar cortinas blecaute 
e capas antiácaro nas camas, tomar 
banho antes de ir deitar, calçar meias 
para esquentar os pés e pensar em 
coisas boas na hora de ir dormir.l 

Sono ruim faz mal à saúde 

Dirceu de Campos Valladares Neto

É possível dormir bem adotando medidas simples
ARqUiVO PESSOAL

dicAs AmAgis sAúde
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