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Informamos a todos os beneficiários do PLAS/JMU
que as carteiras da Amil (de plástico) já estão sendo enviadas pela SECEX.
Para facilitar a vida do beneficiário, a Amil possui
um aplicativo (App) de celular, que poderá ser baixado gratuitamente por quem desejar, para agilizar a utilização dos
serviços da mesma. Através do aplicativo se tem acesso,
inclusive, à “carteira virtual” da Operadora, além de se poder fazer o agendamento de consultas e exames junto à
rede credenciada da Amil.
Solicitamos, que se dê preferência à utilização da
nossa rede credenciada direta nos atendimentos, usando-se
a carteira azul do PLAS/JMU.
A utilização da Amil gera maiores custos tanto para
você, beneficiário, quanto para o Plano de Saúde, pois a
Amil cobra 15% (quinze) por cento sobre o valor do procedimento, a título de taxa de administração, o que se reflete no custeio final pago pelo beneficiário.
Em caso de dúvida, entre em contato com o
PLAS/JMU, para maiores esclarecimentos.

Consultas” de forma rápida. Para marcar sua consulta basta
ligar no número (61) 3252-5050.
PRAZO PARA AS AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS DO PLAS/JMU
- 07 (sete) dias úteis nos casos de cirurgias que utilizem OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais);
- 02 (dois) dias úteis nos demais casos.
As autorizações deverão ser encaminhadas ao
PLAS/JMU pelo e-mail - plasatende@stm.jus.br - ou via SEI.
EXAMES QUE DEMANDAM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
- Ressonância Magnética;
- Tomografia Computadorizada;
- Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons
(PET-CT);
- Cintilografia do Miocárdio;
- Endoscopia Digestiva Alta;
- Polissonografia;
- Eletroencefalograma com Mapeamento Cerebral;
- Ecocardiograma sob Estresse Farmacológico; e
- Videocolonoscopia.

CREDENCIAMENTO DE ASSOCIAÇÕES AMPLIA A REDE DE
ATENDIMENTOS DO PLAS/JMU NO DISTRITO FEDERAL
O credenciamento de Associações Médicas, foi uma
das soluções encontradas pelo PLAS/JMU para ampliar a
rede de profissionais de saúde à disposição dos beneficiários no DF.
Neste Informativo, destacamos a AMAI (Associação
Médica de Assistência Integrada), localizada no DF, a qual
possui mais de 800 clínicas credenciadas em Brasília e cidades satélites. O acesso à rede credenciada da AMAI poderá
ser realizado através da Internet, acessando-se o site www.amaionline.com.br –, clicando-se em seguida em
“BUSCAR PROFISSIONAL”.
Outra Associação Médica que destacamos é a
AMHP-DF (Associação dos Médicos de Hospitais Privados do
Distrito Federal), que possui uma “Central de Marcação de
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