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ALLIANZ 
SAÚDE

CHECKUP EXECUTIVO
Com foco na avaliação e no controle do estado de saúde dos executivos 
das empresas, a Allianz disponibiliza a realização de uma grade de 
exames completa. O checkup poderá ser feito anualmente e possibilita a 
realização dos  exames em um único dia, com rapidez, segurança e 
agilidade nos resultados.

BIOCOR
Telefone: (31) 3289-5040
Al. da Serra, nº 217, Vila da Serra - Nova Lima/MG

Este serviço diferenciado está disponível para os titulares a partir de 39 
anos, exclusivamente na rede indicada pela Allianz Saúde. 

Este documento é de uso exclusivo da Linha Direta Allianz Saúde e a sua 
reprodução está proibida para corretores e clientes.
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ALLIANZ 
SAÚDE

CIRURGIA REFRATIVA DE MIOPIA 

Cirurgia refrativa para segurados com no mínimo 2 graus, com prestadores 
especialistas, na rede indicada pela Allianz Saúde.

Exclusivamente na rede indicada abaixo:

IMOL INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS LTDA
Telefone: (31) 3280-1800
Avenida Do Contorno, 4.747, 12º Andar – Bairro Funcionários

IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS LTDA
Telefone: (31) 3392-1525
Avenida José Faria da Rocha, 2.360 – Jardim Eldorado

É necessário o envio de relatório e laudo médico para a autorização do 
procedimento. Entre em contato com a Linha Direta para mais informações.

COLETA DE EXAMES DOMICILIAR
Coleta domiciliar de material para realização de exames de análises clínicas. 
O segurado não precisa sair da comodidade de sua casa!

Exclusivamente na rede indicada abaixo:

PATOLOGIA CLÍNICA  SÃO MARCOS
Telefone: (31) 2104-0100
Rua Pará de Minas, 1.050 – Padre Eustáquio

Limite de 4 coletas por ano/vigência. As coletas que excederem o limite serão 
de responsabilidade do segurado e só serão autorizadas as coletas de exames 
que constem no Rol da ANS.
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VACINA DO VIAJANTE
Segurados Allianz que viajam para o exterior, contam com a cobertura de 
vacinas obrigatórias para alguns destinos (hepatite A e B, meningocócica A+C, 
sarampo, febre amarela e febre tifoide). 
Exclusivamente na rede indicada abaixo:

PATOLOGIA CLÍNICA  SÃO MARCOS
Telefone: (31) 2104-0100
Rua Pará de Minas, 1.050 – Padre Eustáquio

É necessário o envio do comprovante de viagem para a autorização do 
procedimento. Entre em contato com a Linha Direta para mais informações.

QUIROPRAXIA
Dedica-se à prevenção e tratamento de condições dolorosas e limitações de 
movimento do sistema neuromusculoesquelético, por meio de terapia manual  
e prescrição de exercícios preventivos. 
Exclusivamente na rede indicada abaixo: 

CLÍNICA SAÚDE & COLUNA QUIROPRAXIA
Telefone: (31) 2510-7733
Rua Grão Pará, 1.082 – Bairro Funcionários

CLÍNICA SAÚDE & COLUNA QUIROPRAXIA
Telefone: (31) 3646-0182
Rua Bernardino de Lima, 626 – Bairro Gutierrez

Limite de 6 sessões por ano/vigência.
É necessária autorização para o procedimento.
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ALLIANZ 
SAÚDE

CLÍNICA INTERPELE LTDA ME
Telefone:(31) 3335-2519
Rua Dos Aimorés, 2480 – Sala 610 – Santo Agostinho

Limite de 12 Sessões por ano/vigência, mediante o envio da solicitação do 
procedimento, relatório médico e exames complementares, se houver, para 
análise da auditoria médica.

FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS-CIRÚRGICA
Atendimento domiciliar para início de reabilitação com fisioterapia motora, 
destinado aos segurados submetidos a cirurgias ortopédicas em membros inferiores.

Será feita uma análise prévia pela área médica de acordo com o relatório 
médico. Limite de 60 dias por evento (a partir da primeira sessão).
Entre em contato com a Linha Direta Allianz Saúde para orientações.

ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR
Administração de antibióticos injetáveis em ambiente domiciliar, para casos em que 
não haja mais a necessidade do Segurado permanecer no hospital apenas para 
receber a medicação.

Será feita uma análise prévia pela área médica de acordo com o relatório médico.

Nossa especialidade e cuidar bem de voce

ESCLEROTERAPIA 
Cobertura extrarol da ANS, para o tratamento de pequenos vasos na rede  de 
especialistas indicada pela Allianz Saúde. Exclusivamente na rede indicada abaixo:
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