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Associação Abrigo do Marinheiro(AMN) – Carteira de
Assistência Médica e Hospitalar do AMN – Planos de Saúde
da Unimed-Rio – O AMN recebeu comunicado daquela Operadora
de Saúde informando que efetuará um redimensionamento em
sua
rede
hospitalar
visando
melhor
atender
seus
beneficiários.
Alguns
hospitais
passarão
a
integrar
a
rede
assistencial a partir de 01OUT2019, tais como, Hospital
Copa D’Or (para o plano Ômega Plus) e o Hospital Rios D’Or
(para todos os planos). Em paralelo, alguns hospitais
deixarão de fazer parte da rede a partir de 03OUT2019,
como o Hospital Pró-Cardíaco e o Hospital de Clínicas de
Jacarepaguá.
Atendendo às Normas da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), as alterações da rede assistencial que
ocorrerão
a
partir
do
início
de
Outubro
foram
previamente
submetidas
pela
Unimed-Rio àquele Órgão Regulador, podendo ser consultadas diretamente no Guia Médico Online
da Unimed-Rio, disponível em www.unimedrio.com.br/guia-medico, na aba “Novidades da rede”.
A Unimed-Rio informa que garantirá a continuidade do tratamento aos pacientes que
encontrarem-se internados nos hospitais que serão descredenciados, sendo assegurada a
transferência dos mesmos para outro hospital da rede assistencial, desde que em condições
clínicas para essa transferência.
Os beneficiários da carteira do AMN terão acesso mais fácil às informações de sua rede por
meio do acesso ao Guia Médico Online da Unimed-Rio, pois os planos da nossa carteira passarão
a ser identificados com a sigla “AMN” ao lado da rede credenciada. Ex: Alfa 2 AMN, Beta 2+
AMN, Delta 2 AMN etc.
Ressalta-se que a Unimed-Rio disponibiliza aos beneficiários uma “Central de Atendimento
24hs” nos telefones abaixo, possibilitando,inclusive, o agendamento de consultas e exames:
- 0800-702-8900 (exclusivo para beneficiários da carteira do AMN);
- (21)4020-3861 (Capitais e Regiões Metropolitanas); e
- 0800-031-3861 (Demais localidades – interior).
O AMN participa, ainda, que as demandas (dúvidas, reclamações, solicitações e sugestões) de
seus associados podem ser apresentadas via o canal “Fale Conosco”, disponibilizado no site
desta Associação (www.abrigo.org.br). Esse canal gera um protocolo ao demandante que
possibilita
ao
AMN
tomar
ciência
das
demandas
e
empreender
as
ações
julgadas
pertinentes,visando apresentar o retorno ao interessado.
Solicita-se ampla divulgação deste
veteranos e respectivos pensionistas.
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BONO Especial Nº 775/2019.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil.

