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Check-up gratuito será
presente a associados
Usuários do plano poderão realizar os exames no mês do aniversário sem custo algum

A

partir de setembro,
a
Amagis Saúde
irá presentear os usuários do plano de saúde, com 35 anos de
idade ou mais, com
um check-up médico completo no mês
do seu aniversário. O
objetivo é prevenir, ou
tratar precocemente,
doenças que venham
a ser detectadas durante os exames.
A decisão foi tomada pelo Conselho
Gestor de Saúde, no
dia 2 de agosto, e representa um avanço
na política de promoção da saúde da
Associação. A ideia
é realizar um diagnóstico preventivo
completo dos associados e dependentes, possibilitando a
avaliação de risco e
a detecção precoce
de doenças. Os procedimentos médicos
serão realizados de
forma individualizada, baseando-se nas
características
de
cada paciente e seu
histórico familiar.
Segundo a vice-presidente
de
Saúde, juíza Luzia
Peixôto, a criação
do serviço levou em
consideração a ne-
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PROGRAMA
CHECK-UP
Q Check-up gratuito

destinado aos
usuários do
Plano Amagis
Saúde - titulares,
dependentes e
agregados - que
tenham 35 anos de
idade ou mais.

Q Deve ser feito

Maurício Soares e Luzia Peixôto reunidos com o Conselho Gestor

impreterivelmente
no mês de
aniversário do
usuário.

Q O agendamento
cessidade de ampliar a oferta de
ações de medicina
preventiva aos associados da Amagis e beneficiários
do plano. É sabido
que o diagnóstico
precoce de doenças, ou até mesmo
da predisposição
da pessoa em desenvolver alguma
enfermidade,
é,
geralmente, o caminho mais seguro e tranquilo para
um tratamento.
Realizado com
discrição, rapidez e
conforto, o check-up inclui a consulta com vários
especialistas, testes
funcionais, exames

laboratoriais e radiológicos. A escolha do local no qual
serão realizados os
procedimentos será
feita pelos próprios
usuários do plano,
de acordo com os
prestadores de serviços credenciados
pela Amagis Saúde.
Em Belo Horizonte, foram credenciados a Clínica
Check-Up Center
e o Hospital Mater
Dei. Os usuários
que residem no
interior
deverão
entrar em contato com a Amagis
Saúde, pelo telefone 3079-3499,
ramal 3407 ou pelo
e-mail checkup@

a m a g i s . c o m . b r,
para ter informações sobre qual credenciado poderá
melhor atendê-lo.
No mês anterior
ao do aniversário, a
Amagis Saúde enviará uma carta aos
usuários do plano Saiba mais
informando sobre o pelo telefone
benefício. Não será 3079-3499,
necessária autori- ramal 3407
zação prévia para ou pelo e-mail
realizar o check-up checkup@
amagis.
e também não será
com.br
cobrada nenhuma
taxa de inscrição ou
mensalidade, bem
como não haverá
o cumprimento de
carência, coparticipação ou outro
mecanismo de regulação.n
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deve ser feito
pelo usuário
diretamente com
o prestador de
serviços indicado
pela Amagis Saúde.

Q A Amagis Saúde

enviará carta ao
titular do Plano,
endereçada ao
aniversariante de
seu grupo familiar,
com antecedência,
para lembrá-lo.

Q O Programa de

Check-Up é um
serviço gratuito,
ofertado pela
Amagis Saúde,
com o objetivo
de estimular
a prevenção e
qualidade de vida
de seus associados.
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Amagis Saúde
participa de
cursos da ANS

Autorização prévia
para procedimentos
cirúrgicos eletivos
Procedimentos cirúrgicos, vinculados
ou não à internação, dependem de
autorização prévia da Amagis Saúde.
O envio de informações completas
torna mais rápida a análise técnica
da auditoria médica e a liberação das
solicitações de autorização dos procedimentos.

Encontros visam o aprimoramento dos
serviços dos planos de sáude
REPRODUÇÃO INTERNET

Veja abaixo algumas dicas da Amagis
Saúde para esses casos:

Q Enviar à Amagis Saúde o pedido
médico para a análise, quando o usuário do plano for se submeter a alguma
cirurgia

P

Q Conforme a cirurgia, poderão ser
solicitados documentos complementares como: exames, laudos médicos e
termos de ciência e responsabilidade

Sede da ANS no Rio de Janeiro

ara aprimorar os serviços prestados aos
seus usuários, a Amagis Saúde participa, regularmente, dos treinamentos
promovidos gratuitamente
pela Agência Nacional de
Saúde (ANS) para as operadoras de planos de saúde.
No dia 9 de agosto,
Elaine Duarte Werkema,
responsável pelo setor de
credenciamentos da Amagis Saúde, participou da 6ª
reunião do Comitê de Regulação da Estrutura dos
Produtos da ANS, na qual
foram discutidos os critérios de redimensionamento
dos hospitais conveniados,
que integram o quadro de
prestadores de serviços credenciados aos planos de
saúde.
Em Minas Gerais, a
Amagis Saúde conta com
uma rede credenciada de

cerca de 2.000 prestadores
(médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e outros),
que é atualizada constantemente de acordo com
os serviços oferecidos em
cada região do Estado.
A consulta à rede credenciada do plano de saúde da Magistratura mineira
pode ser feita na ferramenta de busca disponível no
lado direito do site amagissaude.com.br. Os usuários
do plano podem sugerir
novos prestadores de serviços para a Amagis Saúde
pelo e-mail credenciamento@amagis.com.br.
Assim que for notificado, o setor de credenciamento irá entrar em contato com o profissional ou
empresa indicada para avaliar a possibilidade de que
o convênio possa ser firmado. n

Q Para procedimentos com utilização
de órtese, prótese e materiais especiais, realizados em ambulatório ou
internação, é necessário que o prestador do serviço envie para a Amagis
Saúde a cotação com três opções de
marcas, conforme a resolução 1.956 do
Conselho Federal de Medicina.
Consulte
a rede
credenciada
da Amagis
Saúde
no site
amagissaude.
com.br
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Q O pedido para realização de procedimentos cirúrgicos poderá ser feito
pessoalmente na sede da Amagis Saúde, localizada na Rua Albita, nº 194, 6º
andar, Bairro Cruzeiro – Belo Horizonte/MG, ou por e-mail, nos endereços
autorizacao@amagis.com.br ou pedido@amagis.com.br, ou ainda, através
do fax (31) 3223-3683 ou 3079-3484.
Em caso de dúvidas, faça contato com
o setor de atendimento da Amagis Saúde pelos telefones: (31) 3079-3478, (31)
3079-3479, (31) 3079-3480 e (31) 30793481, de 2ª a 6ª de 7h às 19h e sábado
de 8h às 13h15.
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