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SuplemenTo do plAno de SAúde dA ASSociAção doS mAgiSTRAdoS mineiRoS 

A Amagis Saúde deverá lançar, nos 
próximos meses, um aplicativo para 
celulares e tablets, com o objetivo de 
facilitar e agilizar o acesso aos seus 
beneficiários a dados, serviços e no-
tícias referentes ao plano de saúde da 
magistratura mineira. 

Ainda em fase de desenvolvimen-
to, o aplicativo poderá ser utilizado 
como carteira do usuário do plano, 
uma vez que o sistema a ser utili-
zado emite uma identificação digi-
tal, por meio de geração de número 
randômico (tokens), podendo conter 
dados como foto, carência e registro 
na Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS). 

O número token gerado no aplica-
tivo será utilizado pelo prestador do 
serviço para identificar o usuário do 
plano, no momento da autorização do 
procedimento médico ou laboratorial. 
Para evitar fraudes, o token terá um 
tempo de validade.  

Entre as funcionalidades previstas, 
estão a possibilidade de fotografar 
prescrições e receitas médicas, cata-

logá-las e incluir alarmes para lembrar 
o usuário sobre horários de medica-
mentos e outros compromissos mé-
dicos. Também será possível consultar 
a rede credencia da Amagis Saúde em 
tempo real e criar uma lista de presta-
dores de serviço favoritos.

A consulta à rede credenciada po-
derá ser feita a partir de filtros como 
estado, cidade, bairro, tipo de esta-
belecimento e especialidade. Além 

dos dados do prestador de serviço, o 
aplicativo exibirá a localização permi-
tindo traçar a rota do ponto onde está 
o usuário até a clínica, laboratório ou 
consultório escolhido. 

Os associados também poderão 
consultar as cobranças de maneira 
detalhada, incluir e acompanhar o re-
sultado de solicitações de reembolso 
e visualizar o histórico de utilização 
do plano de saúde.l

Plano terá aplicativo para 
tablet e smartphone

Atendimento do plano é realizado na sede da Amagis, em BH

Sistema facilitará acesso dos usuários a dados
TiAgO PArrElA

l Anticorpo anti peptídeo cíclico 
citrulinado - IGG (anti-CCP)

l Avidez de IGG para toxoplasmose
l Citomegalovírus - Qualitativo por PCR
l Fator V Leiden, Análise de Mutação
l Galactose-1-Fosfato Uridiltrans-

ferase
l Hepatite B - Teste Quantitativo

l Hepatite C - Genotipagem
l HER-2 - dosagem do receptor
l HLA B27, Fenotipagem
l K-RAS
l N-RAS
l Protrombina, Pesquisa de Mutação
l Vitamina E, pesquisa e/ou dosagem
l Análise molecular de DNA

l ALK – Pesquisa de mutação
l Aquaporina4 (AqP4) – pesquisa 

e/ou dosagem
l Toxoplasmose – Pesquisa em 

Líquido Amniótico por PCR
l Vírus Zika – por PCR
l Vírus Zika – IGM
l Vírus Zika - IGG

Autorização prévia para exames de sangue
Alguns exames laboratoriais de sangue, como os re-

lacionados ao estudo de doenças genéticas, trombofilia 
(risco de trombose), alguns tipos de câncer e doenças 

reumatológicas, entre outras, possuem Diretrizes de Uti-
lização (DUT) da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Portanto, necessitam de autorização prévia da 
Amagis Saúde para serem realizados.
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Iniciativa preventiva tem o reconhecimento da Magistratura

Programa Check-up recebe 
adesão e aprovação de juízes 

A poucos meses de o 
conselho gestor de Saúde 
discutir a renovação do che-
ck-up da Amagis, esse pro-
grama de saúde preventiva 
vem, a cada dia, conquistan-
do a adesão e aprovação de 
magistrados de todas as co-
marcas de minas gerais, até 
mesmo de aposentados que 
vivem em outros estados. 

Exemplo dessa adesão 
e aprovação é o juiz apo-
sentado relbert Chinaidre 
Verly, que, pelo segundo ano 
consecutivo, vem com sua 
esposa Debbie Dembergue 
Verly, da cidade de Nova Fri-
burgo (rJ), onde residem, 
exclusivamente para realizar 
a bateria de exames do Che-
ck-up da Amagis Saúde.  “O 
programa denota a preocu-
pação da nossa Associação 

com os magistrados e seus 
dependentes, procurando 
facilitar o acesso à saúde de 
uma forma que poucos po-
deriam encontrar”, disse. 

O juiz André de Mourão 
Motta, do Tribunal de Jus-
tiça Militar de Minas gerais 
(TJMMg), que também re-
alizou o procedimento pelo 
segundo ano consecutivo 
destacou a qualidade dos 
serviços prestados como a 
avaliação do quadro clínico do 
paciente e dos exames reali-
zados. “Esses procedimentos 
nos dão grande segurança 
para verificar como está a 
nossa saúde”, afirmou. 

A juíza Eveline Mendon-
ça Félix, que também fez o 
check-up pela segunda vez, 
observou que os exames são 
completos e destacou a im-

portância de os magistrados 
utilizarem o benefício: “É fun-
damental para termos tran-
quilidade, tanto para exerce-
mos nosso trabalho quanto 
para a vida cotidiana”.

Já o juiz Wagner Sana 
Duarte realizou os exames 
pela primeira vez. Para ele, 
o programa demonstra que 
a Associação está preo-
cupada com a prevenção 

da saúde dos associados. 
Na avaliação dele, todos os 
magistrados, seja na capi-
tal ou no interior, deveriam 
fazer o check-up da Ama-
gis Saúde. “Vale a pena vir, 
pois o caráter do check-up 
é plenamente preventivo. É 
bom para o associado para 
buscar uma solução mais 
rápida, caso haja alguma in-
tercorrência”, disse.l

Juiz André de Mourão Motta, do TJMMG
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DOS MAGISTRADOS 
MINEIROS AMAGIS

Auditoria – A equipe de auditoria da Amagis Saúde é 
formada pelas médicas Stephania Socio e Simone Mes-
quita, pelas enfermeiras luciene leandro e Andreia Di-
niz, e pela assistente social gesieni Barros. A auditoria 
é responsável, entre outras incumbências, por analisar 
solicitações de procedimentos médicos, acompanhar be-
neficiários internados, elaborar pareceres técnicos para 
apreciação do Conselho gestor. Cabe também ao setor 
negociar valores de serviços e materiais médicos, reali-
zar auditorias médicas, conduzir a desospitalização dos 
associados, promover ações de promoção de saúde e es-
treitar o vínculo do usuário com a Amagis Saúde. 

amagis saúde: atendimento pessoal e humanizado

Andreia, Gesieni, Luciene, Stephania e Simone
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