
A Amagis Saúde lan-
çará, neste mês, um apli-
cativo para celulares e 
tablets, que irá facilitar 
o acesso dos usuários a 
dados, serviços e notí-
cias referentes ao plano 
de saúde da Magistratura 
mineira. 

O sistema permitirá ao 
usuário consultar a rede 
credenciada da Amagis 
Saúde e criar uma lista de 
prestadores de serviço fa-
voritos. Também será pos-
sível fotografar prescri-
ções, receitas médicas e 
catalogá-las.

A consulta à rede cre-
denciada poderá ser feita 
a partir de filtros como 
estado, cidade, bairro, 
tipo de estabelecimento e 
especialidade.

Além dessas informa-
ções, o aplicativo exibirá 

a localização do prestador 
de serviço, permitindo ao 
usuário traçar a rota do 
ponto onde está até a clí-
nica, laboratório ou con-
sultório escolhido. 

Os associados também 
poderão acessar informa-
ções sobre as cobranças de 
maneira detalhada e visuali-
zar o histórico de utilização 
do plano de saúde. 

Outra vantagem do apli-
cativo é a possibilidade de 
utilizá-lo como carteira do 
usuário do plano. Para isso, 
o sistema emitirá uma iden-
tificação digital.

O aplicativo da Amagis 
Saúde pode ser baixado 
nas lojas virtuais App Sto-
re e Google Play, respec-
tivamente para Iphones 
e Ipads, e smartphones e 
tablets que utilizam o sis-
tema android.l
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AmAGIS

Atualização cadastral 
De acordo com exigência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o cadastro dos usuários dos planos de saúde 

e seus dependentes deve estar sempre atualizado. Além de evitar que penalidades possam ser aplicadas ao plano, ao atuali-
zarem seus dados, os associados da Amagis Saúde terão sua correspondência sempre regularizada, recebendo documentos 
como a carteira do plano e informações sobre eventos realizados pela Associação. 

Por que atualizar?
Para receber documentos, comunicações, demonstra-

tivos, carteiras de identificação, convites para eventos e 
correspondências como a carta com informações sobre o 
check-up no mês do aniversário. 

Quais dados precisam ser atualizados?
Endereço, telefones e e-mail. Dados pessoais dos as-

sociados titulares e dependentes como CPF e o nome dos 

pais também precisam estar corretos e completos. 

como atualizar? 
Pelos telefones (31) 3079-3482, com Eliete Guimarães, ou 

(31) 3079-3499, ramal 3421, com Rosângela Corrêa. A atu-
alização dos dados cadastrais também pode ser feita no site 
amagissaude.com.br. O usuário deverá clicar na opção Fale Co-
nosco, no menu principal, selecionar o setor Cadastro de Asso-
ciados, preencher o formulário e depois clicar em enviar.l

dicas amagis saúde
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Por ser uma doença que não apre-
senta muitos sintomas, as pessoas cos-
tumam receber o diagnóstico de oste-
oporose quando fraturam algum osso, 
conforme observou o médico geriatra 
rafael Pacheco terra, diretor da clínica 
revitare, credenciada à Amagis Saúde. 
A osteoporose é definida pela perda ace-
lerada de massa e densidade óssea.

mais comum entre mulheres a par-
tir dos 50 anos e com maior incidência 
entre os homens por volta dos 70 anos, 
a osteoporose também pode afetar jo-
vens com doenças que levam à perda 
de densidade óssea. Entre esses ma-
les, o especialista citou doenças reu-
máticas ou autoimunes, em que o tra-
tamento é feito com o uso contínuo de 
altas doses de corticosteroides. 

Segundo o médico, a prevenção da 
osteoporose consiste em alimentação 
saudável, que deve ser rica em cálcio, 
na realização de atividades físicas e 
na reposição de vitamina D. “Quanto 

antes começar a praticar exercícios 
físicos, sobretudo os de carga (mus-
culação, por exemplo), mais reserva de 
massa óssea a pessoa terá, lembran-
do, sempre, da importância do acom-
panhamento profissional”, orientou. 

Para realizar atividades físicas de 
maneira correta, os associados da 
Amagis contam com o acompanha-

mento e orientação do fisioterapeuta 
Roberto Barata em aulas de hidro-
ginástica e musculação, realizadas 
às terças e quintas-feiras, de 8h às 
10h45, no Parque Esportivo da Asso-
ciação. Segundo Roberto Barata, que 
também é credenciado à Amagis Saú-
de, o fortalecimento muscular promo-
ve o crescimento ósseo.l

Juízes podem praticar musculação e hidroginástica na Amagis

Atividades físicas previnem 
contra a temida osteoporose

Associados praticam exercícios com orientação de fisioterapeuta

AmAGIS

Mensageiro – Com 22 anos de ser-
viços prestados à Amagis Saúde, 
Roque Silva Rodrigues é um dos 
funcionários mais antigos do plano 
de saúde da magistratura mineira. 
Como mensageiro, executa ativi-
dades de escritório, serviços ban-
cários, efetua pagamentos a esta-
belecimentos comerciais, recebe e 
distribui correspondências, docu-
mentos e encomendas essenciais 
ao funcionamento do plano.l

atendimento pessoal e humanizado
GEORGIA BAçvAROFF

Roque Silva Rodrigues
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Para facilitar o lançamento de 
despesas médicas na declaração de 
imposto de renda de Pessoa físi-
ca (irPf) deste ano, a Amagis Saúde 
simplificou o demonstrativo que, a 
partir deste mês, está disponível no 
site amagissaude.com.br e no aplica-
tivo do plano de saúde da Magistratu-
ra mineira (saiba mais na página 20).

Simplificado, o novo leiaute tem ape-
nas três colunas: valor de contribuição, 
valor de coparticipação e valor reem-
bolsado. Ao preencher o campo de pa-
gamentos efetuados ao plano de saúde 
na declaração de IRPF, o usuário deverá 

somar os valores de contribuição e co-
participação do ano-calendário 2019. Já 
o valor reembolsado deve ser informado 
no campo parcela não dedutível/reem-
bolsado. Já o valor reembolsado deve ser 
informado no campo parcela não dedu-
tível/reembolsado, quando forem infor-
madas despesas médicas particulares.

Ainda para facilitar o preenchimento 
da declaração pelos associados, a Ama-
gis Saúde, em parceria com o escritório 
Dhisa valor Contábil, preparou uma série 
de perguntas e respostas sobre o preen-
chimento das informações de despesas 
médicas no IRPF. Veja abaixo. 

Para baixar o demonstrativo das 
despesas referentes ao Amagis Saú-
de, o associado deve acessar a área do 
beneficiário no site amagissaude.com.
br, escolher o tipo de acesso (benefici-
ário), digitar usuário, senha e clicar em 
entrar. Depois basta selecionar as op-
ções relatórios, extrato de IRPF anual 
e, por fim, em gerar. 

Já para ter acesso ao documen-
to por meio do aplicativo da Amagis 
Saúde, o usuário deverá baixá-lo nas 
lojas virtuais App Store, para Iphones, 
ou no Google Play, para celulares que 
operam no sistema android.l

Plano preparou perguntas e respostas sobre despesas médicas

Amagis Saúde simplifica 
demonstrativo do IRPF 

tire suas dúvidas
Como declaro o valor pago ao meu 
plano de saúde no Imposto de Renda?

As despesas com plano de saúde no 
Brasil devem ser informadas na aba Pa-
gamentos efetuados. No campo código, 
escolha a opção 26: Planos de Saúde no 
Brasil. Informe se a despesa a ser decla-
rada é referente ao titular do plano de 
saúde, a algum dependente ou alimen-
tando. Insira o nome completo e o CNPJ 
da operadora do plano de saúde infor-
mado no Demonstrativo Anual de Des-
pesas Médicas. Para finalizar, preencha 
no campo valor Pago o total gasto no 
calendário de 2019, conforme consta 
no extrato fornecido pela operadora.

Posso declarar as despesas dos meus 
dependentes no Imposto de Renda?

O contribuinte titular de plano de saúde 
não pode deduzir os valores referentes 
aos dependentes, quando esses decla-
rem em separado, pois somente são 
dedutíveis na declaração os valores 
pagos ao plano de saúde de pessoas 
físicas, consideradas dependentes pe-
rante a legislação tributária e incluídas 
na declaração do responsável em que 
forem consideradas dependentes.

O dependente que fizer sua declaração 
em separado pode informar sua parte 
com os gastos do plano de saúde?

Quando o dependente for inte-

grante da entidade familiar do de-
clarante, ele poderá informar em 
sua declaração os gastos com o 
plano de saúde, cujo ônus tenha 
sido suportado por um terceiro. 
Não há, nesse caso, a necessidade 
de comprovação do ônus. A enti-
dade familiar compreende todos 
os ascendentes e descendentes 
do declarante, bem como as de-
mais pessoas físicas considera-
das seus dependentes perante a 
legislação. Caso o dependente não 
seja integrante da entidade fami-
liar, ele poderá declarar os gastos 
com o plano de saúde, porém, de-
verá comprovar a transferência 
de recursos, através de depósito 
bancário ou recibo comum.

Como declarar os valores dos reem-
bolsos recebidos?

Quando foi feito algum procedi-
mento por fora do plano de saúde, 
em caráter particular, e recebeu o 
reembolso, este valor também deve 
ser declarado. Na aba Pagamentos 
efetuados, selecione o respectivo 
código da despesa médica e infor-
me se o procedimento foi desti-
nado ao titular ou dependente. No 
campo valor Pago, coloque o valor 
total da despesa. No campo Par-
cela não dedutível/reembolsado, 
informe o valor reembolsado pelo 
seu plano de saúde.

Como posso esclarecer minhas 
dúvidas sobre a declaração do Im-
posto de Renda?

Por estarem habituados a cumprir 
obrigações acessórias com os ór-
gãos fiscalizadores e possuírem 
conhecimento técnico na área tri-
butária, os profissionais de con-
tabilidade são os mais habilitados 
para esclarecer as dúvidas sobre 
a declaração de imposto de renda. 
Em caso de dúvidas mais comple-
xas, busque um serviço técnico 
capacitado para obter os devidos 
esclarecimentos.

Devo guardar os documentos com-
probatórios da minha declaração 
de Imposto de Renda?

Em caso de irregularidade, a Re-
ceita Federal do Brasil pode pedir 
a comprovação dos gastos reali-
zados. Assim, é fundamental guar-
dar todos os comprovantes. Neles 
devem constar o nome, endereço 
e número do CPF ou do CNPJ de 
quem recebeu os pagamentos. Os 
comprovantes devem ser guarda-
dos por pelo menos cinco anos a 
partir da data de entrega da de-
claração. Quando se tratar de uma 
declaração retificada é preciso 
guardar pelo prazo de cinco anos a 
contar da última retificação.l

FOnTE: DhISA vAlOR COnTáBIl lTDA.




