
Os beneficiários da região de Viçosa que 
precisarem de atendimento presencial em razão 
de covid-19 devem procurar o Hospital São João 
Batista (HSJB).

Com o encerramento das atividades da unidade 
exclusiva covid-19, que deve ocorrer na primeira 
quinzena de agosto, os planos de saúde que atuam 
na cidade fizeram uma parceria para oferecer 
atendimento no HSJB aos pacientes com sintomas 
de coronavírus. O hospital conta com adaptação da 
estrutura e porta de acesso separada do atendimento 
ambulatorial de outras patologias. 

Os beneficiários de qualquer localidade que 
apresentarem sintomas leves da doença devem 
buscar, primeiro, o teleatendimento da Amparo. 
Em Viçosa, também podem entrar em contato com 
o teleatendimento da Prefeitura. 

Caso seja necessário atendimento presencial, 
os residentes em outras cidades devem procurar 
o hospital credenciado mais próximo. No caso de 
crianças e gestantes com sintomas de covid-19, a 
orientação é entrar em contato com os pediatras 
e obstetras que já os acompanham ou com o 
teleatendimento para avaliação da necessidade de 
atendimento ambulatorial. 

Ano 7   Ed. 78 - 29 de julho de 2020

1

Notícias Gerais

Atendimento aos beneficiários com suspeita de covid-19

Em agosto o Agros vai realizar uma pesquisa 
de satisfação com os beneficiários.  O objetivo 
é conhecer a percepção do grupo em relação aos 
serviços oferecidos pelo Instituto. A aplicação 
da pesquisa visa atender uma recomendação da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o 
resultado ajudará o Agros em sua constante busca 
por melhorias na qualidade da prestação de serviço.  

Os entrevistados serão selecionados de maneira 
aleatória e as respostas serão contabilizadas 
de maneira anônima. A pesquisa será aplicada 
pela empresa H0 Consultoria e os selecionados 

receberão uma ligação dos números abaixo:

(44) 9 9885-9182          |   (44) 9 9734-9874

(44) 9 9734-6957          |    (44) 9 9734-7108

Caso receba uma ligação de um desses números, 
não tenha receio de atender. A participação dos 
selecionados é muito importante! 

Até o dia 31 de julho estão abertas as inscrições 
para o Programa Piloto de Formação e Qualificação 
de Potenciais Dirigentes do Agros.

O Programa é uma parceria do Agros com a 
Universidade Federal de Viçosa e tem como objetivo 
estimular a capacitação dos participantes que têm 
interesse em atuar nas funções de conselheiros ou 

diretores do Instituto. 

Clique aqui para conhecer melhor o Programa 
e acessar o edital  e aqui para ler o esclarecimento 
do Comitê Gestor sobre alguns questionamentos 
recebidos. As inscrições podem ser feitas pelo 
formulário disponível aqui. 

Pesquisa de Satisfação será realizada em agosto

Programa de Formação de Dirigentes é lançado pelo Agros e UFV

https://www.agros.org.br/institucional/teleatendimento-
https://www.vicosa.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/tudo-sobre-o-coronavirus-covid-19-em-vicosa-mg/82157
https://www.agros.org.br/institucional/noticia/agros-e-ufv-lancam-programa-formacao-e-qualificacao-de-potenciais-dirigentes-
https://www.agros.org.br/institucional/noticia/nota-de-esclarecimento-sobre-o-programa-de-formacao-e-qualificacao-de-potenciais-dirigentes-do-agros
https://www.agros.org.br/institucional/processo-seletivo/banco-de-talentos-do-programa-piloto-de-formacao-e-qualificacao-de-potenciais-dirigente-do-agros


A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
suspendeu a cobertura dos testes sorológicos (para 
detecção de anticorpos IgA, IgG ou IgM) para 
covid-19 pelos planos de saúde.

Segundo notícia publicada no site da ANS, a 
Agência recorreu da decisão judicial que determinava 
a cobertura do exame sorológico “com base no 
risco que uma incorporação sem a devida análise 
criteriosa poderia causar para os consumidores”. 
Existem indícios de falhas nos resultados desse tipo 
de teste, que é feito a partir da coleta de sangue e 
pode indicar um “falso negativo”, ou seja, pode não 
detectar que uma pessoa está com a doença. Clique 
aqui para conhecer as características dos testes para 
covid-19 realizados no Brasil.  

O diretor-presidente substituto da ANS, Rogério 
Scarabel explicou “que ainda não há segurança quanto 
aos danos e benefícios advindos dessa incorporação 
para o sistema de saúde suplementar.  [...] e, além de 
todas as questões científicas, pontuou que do ponto 
de vista regulatório todas as incorporações impactam 
nos custos assistenciais do sistema suplementar e 
esses impactos são repassados aos beneficiários de 
planos de saúde”.  A matéria completa no site da ANS 
pode ser lida aqui.  

A suspensão começou a valer em 17 de julho. A 
inclusão dos testes sorológicos no Rol de cobertura 
dos planos foi discutida em uma audiência pública 
no dia 24 de julho.

Exame com cobertura pelo Agros

Desde março o Agros cobre o exame RT-PCR 
quando ele é indicado por profissional de saúde para 
beneficiários com sintomas da doença.  A liberação 
do exame, que é considerado o mais eficaz para 
detecção do coronavírus, é feita de acordo com as 
diretrizes clínicas estabelecidas pela ANS.

 Fique atento: Para evitar a contaminação e a 
propagação do coronavírus, as autoridades de saúde 
mantêm as recomendações de utilização de máscara 
e de distanciamento social.
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PREVIDÊNCIA

Agros:  previdência,  saúde e  qualidade de vida no presente e  no futuro!

ANS determina suspensão da cobertura de 
teste sorológico de covid-19

Recebimento de precatório pelo Agros 
está pendente de decisão judicial
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No dia 1º de julho de 2020, a União pagou ao Agros 
o valor referente ao precatório expedido na Ação 
de Cobrança concernente à dotação inicial que o 
Instituto move em face da Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), no total de R$239 milhões.

O Agros esclarece que o valor do precatório foi 
depositado pela União em uma conta judicial 
da Caixa Econômica Federal. Entretanto, a 
transferência para os cofres do Agros está pendente 
de decisão judicial, que somente ocorrerá após a 
manifestação da UFV, que será intimada para se 
pronunciar sobre o pedido de transferência do 
valor para uma conta bancária de titularidade 
do Agros. Portanto, o valor relativo ao precatório 
ainda não ingressou no patrimônio do Instituto e 
não há previsão para que isso ocorra.

É importante lembrar que após o montante 
ser transferido para os cofres do Instituto ele 
será destinado aos planos previdenciários, 
seguindo corretamente os mandamentos legais e 
regulamentares da Previdência Complementar.

Clique aqui para ler a notícia completa e entender 
melhor a que se refere o precatório.  

O Agros também está no

SIGA-NOS POR LÁ!
@agrosprevsaude

> > >

SAÚDE

Envie sugestões, dúvidas, 
comentários ou opiniões para o 

e-mail  asc@agros.org.br.

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Perguntas%2Be%2Brespostas%2B-%2Btestes%2Bpara%2BCovid-19.pdf/9fe182c3-859b-475f-ac9f-7d2a758e48e7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Perguntas%2Be%2Brespostas%2B-%2Btestes%2Bpara%2BCovid-19.pdf/9fe182c3-859b-475f-ac9f-7d2a758e48e7
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sobre-a-ans/5713-530-reuniao-da-diretoria-colegiada-2
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sociedade/5726-audiencia-publica-debate-inclusao-dos-testes-sorologicos-no-rol-de-coberturas-dos-planos-de-saude
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sociedade/5726-audiencia-publica-debate-inclusao-dos-testes-sorologicos-no-rol-de-coberturas-dos-planos-de-saude
https://www.agros.org.br/institucional/noticia/recebimento-do-precatorio-pelo-agros-esta-pendente-de-decisao-judicial-
https://www.instagram.com/agrosprevsaude/

