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SupleMeNTO dO plANO de SAúde dA ASSOciAÇãO dOS MAgiSTRAdOS MiNeiROS 

Presidente recomenda o 
uso do check-up

Plano tem 87 hospitais conveniados em MG

Entre o final de 2018 e o início deste ano, a Amagis 
Saúde credenciou em sua rede direta os hospitais 
Bom Samaritano, de Governador Valadares (Vale do 
Rio Doce), Uberlândia Medical Center, de Uberlândia 

(Triângulo Mineiro) e o Mater Dei Betim-Contagem (Grande 
BH), a fim de ampliar o atendimento aos usuários do plano 
de saúde da Magistratura mineira. 

Atualmente, a Amagis Saúde conta em toda Minas Ge-
rais com 87 hospitais credenciados diretamente ao plano 
de saúde. Entretanto, esse número pode chegar a mais de 
400 unidades, caso sejam considerados os atendimentos 
feitos por meio do convênio entre a Associação e a Unimed. 
Esse número chega a 996 hospitais no caso de associados 
que optaram pelo plano Grupo de Estados, sendo atendidos 
pelas redes da Cabesp e Caberj. 

Os hospitais credenciados pela Amagis Saúde seguem 

todos os padrões de excelência e critérios da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar e, geralmente, como no caso dos 
hospitais Bom Samaritano e Uberlândia Medical Center, são 
sugeridos por magistrados que conhecem os serviços pres-
tados nas unidades hospitalares por eles indicados. 

No entanto, ao optar pelos prestadores de serviço cre-
denciados diretamente à Amagis Saúde, utilizando a cartei-
rinha do plano, os usuários economizam na realização dos 
procedimentos médicos, uma vez que ele não precisará pa-
gar a taxa administrativa de 17,7%, que é cobrada quando 
se utiliza o convênio da Unimed. Já no caso de internações 
hospitalares, esse valor não é cobrado.  

A diretoria da Associação trabalha constantemente para 
ampliar a rede de credenciados do plano. As sugestões de novos 
prestadores de serviços podem ser feitas diretamente pelos pró-
prios associados, pelo e-mail credecimento@amagis.com.br.l

Mesmo com uma série de compromis-
sos, o presidente da Amagis, desembar-
gador Alberto diniz Junior, que aniversa-
riou em 13 de fevereiro, encontrou espaço 
na sua agenda para realizar os exames 
preventivos do programa de check-up, 
um presente da Amagis Saúde aos usuá-
rios do plano no mês do seu natalício. 

O presidente da Amagis reconheceu 
que os magistrados têm uma rotina mui-
to intensa, mas observou que esse dia a 
dia não pode impedir que eles consigam 
um tempo para cuidar da própria saúde. 
Alberto Diniz destacou ainda que um dos 
objetivos do programa é, justamente, 
propiciar uma melhor qualidade de vida 
aos usuários do plano frente aos desafios 
diários por eles enfrentados. “A iniciativa 
da Amagis e Amagis Saúde busca garan-
tir uma qualidade de vida cada vez melhor 
para os magistrados e seus dependentes. 

Cuidar dos associados e seus familiares é 
nossa principal missão”, reafirmou.

Também aniversariante de janeiro, 
a juíza Eveline Felix, da 7ª Unidade Ju-
risdicional Cível do Juizado Especial da 
Comarca de Belo Horizonte, disse que 

este ano foi a segunda vez que realizou 
o check-up oferecido pela Amagis Saú-
de. De acordo com ela, antes do pro-
grama criado pela Associação, nunca 
havia feito uma bateria de exames tão 
completa. “Isso mostra a importância 
de a Amagis ter promovido essa inicia-
tiva e ter trazido esse benefício para 
todos nós”, reconheceu. 

Para agendar o check-up, os ma-
gistrados que residem em comarcas 
do interior devem entrar em conta-
to com a Amagis Saúde pelo telefone 
(31) 3079-3499, ramal 3407, ou pelo 
e-mail checkup@amagis.com.br, para 
se informar sobre qual credenciado 
poderá melhor atendê-los. Aqueles 
que moram em Belo Horizonte podem 
optar pelo Hospital Mater Dei [(31) 
3339-9563] ou a Clínica Check-up 
Center [(31) 3194-1800].l

Com rede indireta, Amagis Saúde tem mais de 900

Alberto Diniz, presidente da Amagis
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com a atribuição de definir políti-
cas, metas, estratégias e assegurar 
os direitos dos associados, o conse-
lho gestor de Saúde reuniu-se, no dia 
14 de janeiro, para deliberar sobre re-
querimentos de usuários do plano, em 
reunião conduzida pelo presidente da 
Amagis, desembargador Alberto di-
niz, e pela vice-presidente de Saúde, 
juíza Rosimere couto.

São pautas permanentes das reu-
niões do Conselho, a avaliação e busca 
pelo aprimoramento do plano de saú-
de, que incluiu questões como forta-
lecimento das iniciativas de medicina 
preventiva, ampliação da rede creden-
ciada e o aperfeiçoamento permanen-
te do atendimento aos usuários.l
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Conselho realiza primeira 
reunião administrativa

Conselheiros reunidos na sede da Amagis Saúde, em Belo Horizonte

Encontro visa ao aprimoramento do plano

cidAde eSpeciAlidAde pReSTAdOR eNdeReÇO TeleFONe

Belo 
Horizonte

Cirurgia Plástica Michelly Girundi 
Ribeiro

Avenida Engenheiro 
Carlos Goulart, nº 24, 
sala 702, Buritis

(31) 3370-7745

Dermatologia Clínica Lucas 
Miranda

Avenida do Contorno, 
nº 4.747, sala 1.101, 
Funcionários

(31) 3286-0810

Psicologia Daniela Ferreira 
Pinto Queiroz

Rua Desembargador 
Jorge Fontana, nº 408, 
sala 405, Belvedere

(31) 99296-4446

Coronel 
Fabriciano

Cardiologia, Clínica Médica, Dermato-
logia, Endocrinologia, Gastroenterolo-
gia, Ginecologia e Obstetrícia, Neuro-
logia, Ortopedia, Pediatria, Psiquiatria, 
Radiologia, Nutrição, Análises Clínicas

Grupo Med - Med 
Mais Você Saúde

Rua Zacarias Roque, 
nº 45, Centro

0800 042 4255
Timóteo Grupo Med - Med 

Mais Você Saúde
Av. Juscelino Kubitschek, 
nº 2, Funcionários
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com o objetivo de aprimorar perma-
nentemente a prestação de serviços e 
o atendimento aos usuários do plano, 
a Amagis Saúde participou, no dia 12 
de fevereiro, do ‘curso de conformida-
de ao padrão TiSS e Seus impactos no 
idSS’ da união Nacional das institui-
ções de Autogestão em Saúde (unidas-
-Mg), tendo sido representada pela co-
ordenadora do departamento de Saúde 
da Associação, Marina Shizuko, atual 
diretora de treinamento e desenvolvi-
mento da unidas-Mg.

Durante o evento, foi abordada a Tro-
ca de Informações na Saúde Suplemen-
tar (TISS), que padroniza as ações de 
avaliação das operadoras de saúde, im-
pactando no Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar (IDSS) da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O IDSS observa fatores como o 
atendimento, as ações de promoção, 
prevenção e assistência à saúde pres-
tada pelo plano aos seus usuários, ga-

rantia de acesso à rede de prestadores 
de serviços credenciados, equilíbrio fi-
nanceiro, cumprimento de obrigações 
técnicas e cadastrais das operadoras 
junto à ANS e a satisfação do usuário. 

A partir desses critérios, a ANS divul-
ga as notas dos planos de saúde de todo 
o País, sendo que, nos últimos 10 anos, 

a Amagis Saúde tem alcançado os índi-
ces máximos da avaliação da agência. 
As palestras do curso foram realizadas 
pelo médico Flávio Exterkoetter, ana-
lista de sistemas e mestre em Ciências 
da Computação pela UFSC, e por Tatiana 
Xavier Gouvêa, Coordenadora Técnica da 
Rodarte Nogueira.l

Amagis Saúde participa 
de capacitação da Unidas

Participantes durante o curso de capacitação promovido pela Unidas

objetivo é buscar melhorias no atendimento aos 
usuários e fortalecer o plano

l Anticorpo antipeptídeo 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

como obter autorização para esses exames?

A autorização pode ser obtida pessoalmente, no setor de atendimento da Amagis Saúde, na Rua Albita, 194, 6º andar, 
bairro Cruzeiro(BH/MG), ou pelos e-mails autorizacao@amagis.com.br ou pedido@amagis.com.br. Também é possível 
fazer a solicitação pelos faxes(31) 3223-3683 ou 3079-3484, sendo necessário, para isso, a apresentação de pedido 
médico, datado, assinado e carimbado pelo especialista solicitante, com a justificativa da indicação clínica.

Autorização prévia para exames laboratoriais

A realização de alguns exames laboratoriais depende da autorização prévia da Amagis Saúde, que são liberados a partir 
da observância das Diretrizes de utilização fixadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para garantir agilidade 
no atendimento e evitar eventuais transtornos, caso o exame não tenha cobertura do plano, é importante encaminhar o 
pedido à Amagis Saúde. Veja abaixo alguns tipos de exames que precisam de autorização prévia para serem realizados. 

dicas amagis saúde




