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SUPLEMENTO DO PLANO DE SAÚDE DA
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS MINEIROS

Amagis Saúde recebe
nota máxima da ANS
pela 10ª vez seguida

Plano também foi premiado pela união das operadoras de saúde
IZABELA MACHADO

Troféus
da Unidas
foram
entregues
a partir de
2011

P

ela décima vez
consecutiva, a
Amagis Saúde
recebeu, em outubro,
a nota máxima no Índice de Desempenho
da Saúde Suplementar (IDSS) do programa de qualificação de
operadoras da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
Também pelo décimo
ano seguido, o plano
de saúde da Magistratura mineira foi premiado pela União Nacional das Instituições
de Autogestão em
Saúde (Unidas), tendo o duplo reconhecimento da qualidade
dos serviços prestados
ao usuário do plano.
A ANS atualiza
periodicamente
os
critérios do índice de
desempenho, incluin-

do, por exemplo, as
novas exigências do
rol de procedimentos
definidos pela própria
agência. Dessa maneira, as operadoras de
saúde em autogestão
são obrigadas a se
atualizarem constantemente, para poder
garantir o padrão de
excelência
aferido
anualmente pelo IDSS.
O índice avalia o
desempenho global
dos planos. No ano
base 2016, analisou,
entre outros indicadores, o acesso a serviços básicos de saúde,
urgência e emergência, gestão dos processos, programas de
promoção da saúde,
prevenção de riscos e
doenças e a sustentabilidade da operadora
no mercado, que in-

clui a disponibilidade financeira e os recursos próprios
do plano.
PREMIAÇÃO
O prêmio da Unidas foi
entregue no dia 28 de outubro, no encerramento do 20º
Congresso Internacional da
União, realizado em Foz do
Iguaçu, quando foram debatidos temas como informação, inovação e participação,
atenção primária na saúde
suplementar, panorama fis-

cal das autogestões, gestão
de custos e da qualidade assistências, entre outros.
A Amagis Saúde participa
regularmente dos congressos
e reuniões da Unidas para se
atualizar sobre a legislação
referente aos planos de autogestão e aperfeiçoar suas
práticas e procedimentos. O
objetivo é manter o padrão
de qualidade alcançado ao
longo dos anos e reconhecido consecutivamente tanto
pela união das operadoras
quanto pela ANS. n
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Amagis Saúde apoia
novembro azul

Plano irá isentar os usuários da taxa de coparticipação do exame de PSA

S

egunda causa mais comum de morte por câncer entre homens, atingindo principalmente aqueles
com idade de 50 anos ou mais,
conforme demonstra estudo
da Fundação Oswaldo Cruz, o
câncer de próstata encontra no
preconceito fator decisivo para
o avanço da doença na população masculina.
Para incentivar a prevenção, a Amagis Saúde aderiu à
campanha Novembro Azul e,
neste mês, irá isentar a taxa de
coparticipação, de 25%, neste
mês, ao usuário do plano que
realizar o exame PSA (Antígeno
Protástico Específico, na sigla
em inglês).
Na
maioria
dos casos, o câncer de próstata cresce de forma lenta e
não chega a dar sinais duran-

importante que a necessidade da
realização do exame seja definida
após a consulta médica.
Os sintomas mais comuns da
doença são dificuldade de urinar
(demora em começar e terminar),
sangue na urina, diminuição do
jato de urina e necessidade de
urinar mais vezes durante o dia
ou à noite. Esses sinais também
podem aparecer, por exemplo,
em doenças como hiperplasia benigna da próstata e prostatite.
Os principais fatores que podem aumentar o risco da doença
são a idade, histórico de câncer
na família, sobrepeso e obesidade. E a melhor forma de prevenir
é adotar uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, não
fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e manter o peso
corporal adequado.n

te a vida e nem a ameaçar a saúde do
homem. A detecção precoce da doença pode ser um importante aliado no
combate a esse mal, uma vez que o
tratamento na fase inicial pode evitar
que a doença se desenvolva e chegue a
uma fase mais avançada. Entretanto, é
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TELEFONE

CAMPO BELO

Oftalmologia

Instituto de Olhos
de Campo Belo

Praça Cônego Ulisses, 37
Centro

(35) 3832-4205

Pediatria e Hebiatria

Karla Cristina
Mancini da Silva

Av. Barão do Rio Branco, 1871,
Sala 505 - Centro

(32) 3025-4919

Terapia Ocupacional

Fabricia Rodrigues
Ferreira Barussi

Rua Princesa Isabel, 108
Granbery

(32) 3015-1531

UBERABA

Ginecologia e Obstetrícia

Clínica Gênesis

Av. Guilherme Ferreira, 650,
Sala 13 - São Benedito

(34) 3334-2500

UBERLÂNDIA

Ginecologia, Obstetricia
e Mastologia

Raphael Guimarães
Bettero

Av. Marcos De Freitas Costa,
105 - Daniel Fonseca

(34) 3256-0200

VARGINHA

Radiologia

Gobmed Sul

Rua Thomaz Silva, 150
Jardim Petrópolis

(35) 3212-7009
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