
ANS Nº 41669-0

Plantão telefônico
(31) 3079-3478
finais de semana e feriados
(31) 9 9977-2860

notícias da amagis pelo
Whatsapp ou Telegram
(31) 99881-4367

suPlemento do Plano de saúde da associação dos magistrados mineiros 

setembro 2019   número 199

em favor da valorização e 
promoção da vida, a amagis 
saúde promoverá, em 26 de 
setembro, quando é reali-
zada a campanha setembro 
amarelo, voltada à preven-
ção do suicídio, palestra com 
o médico psiquiatra octávio 
maia saliba, que atende aos 
usuários do plano pelo pro-
grama amor à Vida.

O psiquiatra alertou que 
uma das principais causas 
do suicídio é a depressão. De 
acordo ele, a doença carac-
teriza-se pelo sentimento 
persistente de tristeza, per-
da de interesse ou prazer nas 
atividades diárias, redução 
da energia mental e física, 
sentimentos de culpa, inu-
tilidade, baixa autoestima, 
distúrbios do sono e apetite 
entre outros. “A depressão 
leva a uma incapacidade 
para sentir prazer, alegria e 
bem-estar”, explicou.

Segundo o médico, fa-
tores genéticos, estresses, 
traumas psíquicos, uso ina-
dequado de medicamentos, 

uso de álcool e drogas, do-
enças clínicas (hipotireoi-
dismo, hipertireoidismo, dia-
betes, artrite reumatoide, 
Parkinson, Alzheimer, ane-
mia neoplasias, esclerose 
múltipla), e questões como 
a perda de um ente querido, 
separação conjugal, gravi-
dez indesejada, desemprego 
e dificuldades financeiras 
são alguns dos elementos 
que podem acarretar os 
transtornos depressivos.

Além do risco do suicídio, 
o psiquiatra disse, por exem-
plo, que há uma incidência 
maior de morte por enfermi-
dade cardíaca em pacientes 
deprimidos e que os diabé-
ticos com depressão têm 
um pior controle glicêmico 
e mais riscos de complica-
ções. Saliba apontou ainda 
que pessoa com crises re-
correntes de depressão gra-
ve tem maior probabilidade 
de desenvolver Alzheimer. E 
mais, que o hipotireoidismo 
pode ocorrer em até 17% dos 
pacientes deprimidos.

De acordo com o espe-
cialista, distúrbios como an-
siedade generalizada, fobias, 
pânico, transtorno obsessi-
vo compulsivo e, até mesmo 
o surgimento de tumores, 
podem estar associados à 
depressão.  “Crises depres-
sivas interferem no sistema 
imunológico, predispondo a 
pessoas a processos infe-
ciosos”, comentou. 

Na avaliação de Saliba, 
cultivar hábitos saudáveis 
como dormir bem, restringir 
o uso de álcool e drogas, re-

alizar atividades físicas e de 
lazer são medidas simples 
que podem ajudar a prevenir 
contra a doença. 

De acordo com o especia-
lista, em casos de tratamen-
to, não se usa o termo cura, 
pois o mais correto é falar em 
remissão completa da doen-
ça, significando que a pessoa 
não preenche mais os crité-
rios do transtorno depressi-
vo, nem padece dos sintomas 
mínimos e tem recuperado 
completamente o funciona-
mento social e ocupacional.l

Amagis Saúde promoverá 
palestra ‘Setembro Amarelo’

Octávio Saliba Maia, especialista no tratamento da depressão

Conversa será com o psiquiatra do programa Amor à Vida
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setor de credenciamento – A equi-
pe é composta por Elaine Werkema, 
Cristina Cordeiro, lana ribeiro e ga-
brielle Alves. O setor é responsável 
pela contratualização, recontratuali-
zação, qualificação dos prestadores 
de serviços, garantia de atendimento, 
monitoramento e envio dos dados da 
rede assistencial para a Agência Na-

cional de Saúde Suplementar (ANS). 
Negocia tabelas de remuneração, diá-
rias, taxas, materiais, medicamentos 
e honorários médicos. 

O setor é responsável pela ma-
nutenção do cadastro. Os associa-
dos podem indicar clínicas e/ou es-
pecialistas enviando um e-mail para 
credenciamento@amagis.com.br. 

atendimento pessoal e humanizado
gEOrgiA bAçvArOff

Lana, Elaine e Cristina
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SuPLEMENTO DO 
PLANO DE SAúDE 
DA ASSOCIAçãO 
DOS MAGISTRADOS 
MINEIROS AMAGIS

Participação da equipe visa ao aprimoramento do plano

Amagis Saúde participa de 
seminário na OAB-MG

como parte da política de apri-
moramento do atendimento e ser-
viços prestados pela amagis saúde 
aos seus usuários, parte da equipe do 
plano participou, no dia 8 de agosto, 
do seminário mineiro de saúde suple-
mentar, promovido pela comissão de 
saúde suplementar da oab-mg.

O seminário teve como tema os 
‘Desafios e Perspectivas: Olhares Di-
versos’ e contou com palestras sobre 
a transformação da judicialização 
da saúde ao longo dos anos, análise 
de decisões de tribunais Superiores, 
novas regras de portabilidade, ações 
fiscalizatórias da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, governança 
corporativa, lei geral de proteção de 
dados, o Conselho Nacional de Justiça 
e a construção do sistema e-Natjus. 

A coordenadora da Amagis Saú-
de, Marina Shizuko, e membros de 
sua equipe, Shirley ferreira, gustavo 
Dornas, luciene leandro e Cristina 
Cordeiro, e o coordenador do De-
partamento de tecnologia da infor-

mação da Associação, tarso Pribyl, 
participaram do encontro. Durante o 
seminário, foi lançado o site do Co-
mitê Executivo Estadual da Saúde e 
o Manual de Direito à Saúde: Norma-
tização e Judicialização.l

Luciene, Cristina, Shirley, Gustavo, Marina e Tarso 
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Quais informações constam na carteira da amagis saúde?
Nome do beneficiário, matrícula, número do cartão 
nacional de Saúde. 

É preciso apresentar outros documentos junto com 
a carteira?
Sim. Além da carteira de identificação emitida pela 
Amagis Saúde, o usuário do plano precisa apresentar 
o documento oficial de identidade, como a carteira de 
identidade ou a carteira nacional da habilitação. Essa 
orientação também é valida para o uso da carteira da 
Cabesp, Caberj e da unimed.

o uso da carteira da amagis saúde pode gerar economia?
Sim, pois, ao utilizar a carteira da Amagis Saúde, os asso-
ciados pagam somente a taxa de coparticipação de 25%. 
E quando usa a carteira da unimed, os usuários do plano 
têm um custo adicional da taxa administrativa de 17,7%.  

com proceder quando não estiver com a carteira da 
amagis saúde?
O usuário do plano deverá entrar em contato com o setor de 
atendimento da Amagis Saúde para que o procedimento seja 
autorizado. O prestador de serviço também poderá entrar em 
contato direto com o plano para solicitar a autorização. 

uso da carteira da amagis saúde
Por ser um plano exclusivo da Magistratura mineira, a Amagis Saúde proporciona aos seus usuários um atendimento 
desburocratizado e ágil, que pode ainda gerar economia de 17,7% quando o associado opta pelo uso da carteira do plano. 

dicas amagis saúde


