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CREDENCIAMENTOS SUSPENSOS
Orientamos os beneficiários do PLAS/JMU no senti‐
do de que sempre procurem verificar, com a devida ante‐
cedência e antes do atendimento ser realizado, a lista de
credenciados diretos ativos do Plano de Saúde, disponível
na Internet/Intranet.
Essa verificação é muito importante porque, em
alguns casos, por ocasião da renovação do referido creden‐
ciamento, algumas empresas costumam apresentar pen‐
dências com relação a documentos e, por esse motivo, o
atendimento pelo PLAS/JMU nas mesmas poderá vir a ser
suspenso, temporariamente, até a devida regularização da
situação.

VCMH/IESS, menor apenas do que os 18,24% do período
encerrado em março de 2014.
O VCMH/IESS reflete a “inflação médica” e é o prin‐
cipal indicador utilizado pelo mercado de saúde suplemen‐
tar como referência sobre o comportamento dos custos. O
cálculo utiliza os dados de um conjunto de planos individu‐
ais de operadoras, e considera a frequência de utilização
pelos beneficiários e o preço dos procedimentos.

Esclarecemos, ainda, que, no momento, o HOS‐
PITAL SÃO FRANCISCO (Ceilândia) e o LABORATÓRIO
EXAME, ambos localizados no Distrito Federal, estão com
atendimentos suspensos por esse problema, até haver a
devida regularização da situação.

HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA
Informamos que a partir de 01/06/2015 o Hospital
Alvorada Taguatinga (HAT) encerrará suas atividades.
No entanto, os atendimentos de Ortopedia e Clínica
Médica, serão realizados, a partir da data acima, na Unida‐
de Médica de Taguatinga, localizada na QSE 9, Área Especial
2 em Taguatinga Sul.

“III CAMINHADA PELA SAÚDE” SERÁ NO
PRÓXIMO DIA 16 DE MAIO
Não deixem de comparecer a Caminhada pela Saú‐
de. Será no dia 16 de maio de 2015 (sábado), de 9h às 11h,
na altura do estacionamento 11 do Parque da Cidade.

O Pronto Atendimento de Pediatria passará a fun‐
cionar no Hospital Alvorada Brasília, localizado na Asa Sul:
EQ 710/910 Conjunto B Bloco I e II.

ALTA NOS CUSTOS DAS OPERADORAS
Os custos das operadoras de planos de saúde com
consultas, exames, terapias e internações, apurado pelo
Índice de Variação de Custos Médico‐Hospitalares (VCMH)
do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), cres‐
ceram 17,7% nos 12 meses encerrados em junho de 2014,
resultado que supera em 2,5 vezes inflação medida pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo
período. Esse é o segundo maior índice da série histórica do
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