
Com a reunião extraordinária do dia 
6 de dezembro, na qual foram tratados 
assuntos administrativos e de interes-
ses dos usuários do plano, o Conselho 
Gestor de Saúde realizou seu último en-
contro de 2019, ano que foi considera-
do positivo para a Amagis Saúde. 

Além dessa pauta, o Conselho Ges-
tor de Saúde tem entre suas compe-
tências avaliar e incentivar o aprimora-
mento do plano, da rede credenciada, 
promover políticas de prevenção e 
fomentar o uso da Amagis Saúde por 
meio de incentivo aos associados. 

Observada essas competências, 
durante 2019, a Amagis Saúde promo-
veu campanhas preventivas como a da 
vacinação contra a gripe, do Setembro 
Amarelo, Outubro Rosa e do Novembro 
Azul.  O Programa Check-up foi reno-
vado, garantido que os usuários da 
Amagis Saúde possam fazer, no mês 
de aniversário, uma bateria completa 
de exames, reforçando os cuidados 
com a prevenção da saúde. 

Com relação aos benefícios ofe-
recidos aos usuários, o plano cele-
brou convênio com as redes de far-
mácia, Droga Raia e Drogasil, pelo 
qual são concedidos benefícios. Os 
descontos são a partir de 25% na 
compara de remédios genéricos tar-

jados e de 15% para medicamentos 
de marca tarjados. Par ter direito aos 
descontos, o usuário do plano deve 
apresentar a carteira da Amagis 
Saúde no ato da compra. 

A rede credenciada, que é constan-
temente atualizada, passou a contar 
com o Mater Dei Betim-Contagem, na 

Grande BH, inaugurado em janeiro. 
Na sede da Associação, o atendimento 
odontológico foi ampliado com a contra-
tação pela Amagis da cirurgiã dentista 
Karla Margareth Perez de Carvalho.  

No que se refere ao atendimento 
aos associados, a equipe da Ama-

gis Saúde participou de palestras 
e seminários a fim de aprimorar os 
serviços prestados, e a Ouvidoria 
da Amagis Saúde recebeu o certifi-
cado Associação Brasileira de Ouvi-
dores/Ombudsman.

A ação mais recente foi a autori-
zação do Conselho Gestor de Saúde, 
em novembro último, para que sobri-
nho e sobrinho neto de magistrado 
titular da Amagis Saúde possam ser 
incluídos como dependentes do plano. 
Essa medida atende à solicitação de 
associados, amplia e renova a cartei-
ra de usuários da Amagis Saúde.l
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SuPlemento do PlAno de SAúde dA ASSoCiAção doS mAGiStrAdoS mineiroS 

Conselho Gestor de saúde reunido na sede da Amagis

Amagis Saúde tem ano positivo
Prevenção, benefícios e aprimoramento qualificam o plano

GEORGiA BAçvAROff

deSmArCAção de ConSultA

Qual o prazo para a desmarcação de uma consulta?
O ideal é que as consultas sejam canceladas com 

o máximo de antecedência possível ou, no mínimo, 
com um dia antes do horário marcado. Caso o motivo 
do cancelamento ocorra de última hora, é importante 
avisar assim mesmo.

Por que é importante desmarcar uma consulta?
Com o horário disponível, outro associado que possa 

estar precisando consultar o médico pode ser atendido 
sem ter que esperar muito dias para isso. E, caso o horário 
não seja preenchido, o paciente seguinte ao horário des-

marcado poderá ser consultado mais cedo. 

As marcações e desmarcações podem ser feitas pelo 
whatsapp da Amagis Saúde?

O serviço de marcação de consultas pelo WhatsA-
pp (31) 99772-3177 só é valido para o agendamento 
de consultas com os cirurgiões dentistas e o médi-
co clínico que atendem no ambulatório na sede da 
Amagis, e para os médicos da equipe do Amor à vida. 
A Amagis Saúde não faz agendamento de consultas 
com os médicos e prestadores de serviços de sua rede 
credenciada.l

dicas amagis saúde
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mais de 160 associados, incluin-
do seus dependentes, são atendidos 
a cada mês no ambulatório instalado 
na sede da Associação. As consultas 
são gratuitas e as especialidades ofe-
recidas são odontológica, clínico ge-
ral, endocrinologista, cardiologista, 
geriatra, nutricionista e psiquiatria.  

As consultas odontológicas são re-
alizadas com os cirurgiões dentistas 
Jasílio vilela e Karla Margareth Perez, 
e a clínica geral pelo médico Rogério 
Caldeira. Ambos são contratados pela 
Amagis. Já os demais especialistas 
atendem pelo programa Amor à vida, da 
Amagis Saúde, cujo trabalho integrado 
possibilita aos médicos uma análise 
completa do quadro clínico do paciente. 

Mesmo estando localizado em Belo 
Horizonte, o atendimento médico ofe-
recido pela Amagis na sede da Asso-
ciação atraí magistrados como a juíza 
Regina Célia Silva Neves, da Comarca 
de itaúna, que quando está de férias 

ou tira uma compensação vija para ser 
atendida pelos dentistas da Amagis. 

De acordo com a magistrada, que 
atualmente é atendida pela cirur-
giã dentista Karla Margareth Perez, a 
qualidade do serviço prestado e a re-
cepção  oferecida aos magistrados no 
ambulatório da Amagis são motivos 
suficientes para deslocar-se por 87 
quilômetros, numa viagem que dura 

cerca de 1h30. Para Regina Célia, po-
deria haver mais especialistas aten-
dendo na sede da Associação, uma vez 
que a procura pelas consultas é alta. 

A marcação de consultas pode ser 
feita pelo telefone (31) 3079-3472, 
pelos e-mails margarete@amagis.
com.br ou angelicacouto@amagis.
com.br, e pelo número de WhatsApp 
(31) 99778-3177.l

Consultas podem ser marcas por telefone, e-mail ou WhatsApp 

Médicos atendem mais de 160 
associados por mês na Amagis

Atendimento odontológico na sede da Associação

tiAGO PARRElA

Setor médico e odontológico – Com dois cirurgiões dentis-
tas, um médico clínico, um fisioterapeuta, além dos especia-
listas do programa Amor à vida, esse setor da Amagis Saúde 
é organizado pelas colaboradoras Margarete Rosaria de frei-
tas e Angélica Couto. Elas são responsáveis por recepcionar 
os pacientes no consultório, direcioná-los para as consultas 
e esclarecer suas dúvidas. Apoiam no atendimento odon-
tológico. Controlam a agenda das consultas. Gerenciam os 
e-mails e as mensagens de Whatsapp confirmando as con-
sultas.  O programa Amor à vida conta cardiologista, endo-
crinologista, fisioterapia, geriatria, nutricionista e psiquiatra, 
todos vinculados à Amagis Saúde.l

atendimento pessoal e humanizado
AMAGiS

Angélica Couto e Margarete Rosaria de Freitas
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em pleno verão e com férias es-
colares, as pessoas costumam apro-
veitar o mês de janeiro para viajar 
com a família. um passeio bem pla-
nejado não deve incluir somente um 
bom roteiro, cuidados com a loco-
moção e hospedagem, mas também 
precauções com a saúde.

Nesse período, cuidados simples 
como o uso de protetor solar e evitar 
a exposição ao sol entre 10 horas e 
16 horas podem ajudar a evitar pro-
blemas de pele. Uma alimentação 
leve e evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas são outras medidas que 

podem garantir ao viajante um pas-
seio tranquilo. 

Os usuários da Amagis Saúde, 
com 35 anos ou mais e que fazem 
aniversário em janeiro, têm ainda a 
possibilidade de realizar gratuita-
mente o check-up oferecido para o 
plano, seja antes de viajar ou no re-
torno, pois o dia dos exames é mar-
cado conforme a disponibilidade do 
associado. 

No programa Check-up, o as-
sociado passa por uma bateria de 
exames completa, capazes de diag-
nosticar inclusive doenças assinto-

máticas, como no caso do juiz le-
onardo Passafaro, que, mesmo com 
acompanhamento médico, desco-
briu, ao realizar o check-up, que 
uma de suas carótidas estava entu-
pida em 80% e passou por um pro-
cedimento cirúrgico para solucionar 
o problema. 

Para agendar o Check-up, os ma-
gistrados que devem entrar em con-
tato com a Amagis Saúde pelo tele-
fone (31) 3079-3499, ramal 3407, ou 
pelo e-mail checkup@amagis.com.
br, para se informar sobre qual cre-
denciado poderá melhor atendê-lo.l

Aniversariantes desse período já podem fazer uso do benefício

Janeiro também é 
mês de Check-up


