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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.

VITA ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA
Telefone: (21) 3733-5797
Av. das Américas, 3500, SL 409, Edifício Toronto 1000 - Barra da Tijuca

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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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:

BARRA EYE CLINIC
Telefone: (21) 2430-9130
Avenida das Américas, 4.666 - Sala 314 – Centro Médico I 3º Piso - Barra da Tijuca

COE RIO CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESP DO RJ
Telefone: (21) 2196-0600
Rua Sorocaba, 138 – Botafogo

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:

LABORATÓRIO BRONSTEIN: (21) 2227-8080 
LABORATÓRIO SERGIO FRANCO: (21) 2272-7070 
LABORATÓRIO LAMINA: (21) 2538-3939

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:

CLINAIRE
Telefone: (21) 2287-5698
Rua  Dr. Djalma Ulrich, 1.635 – Sala 501- Copacabana

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:

MR SOLUÇÕES BIOMECÂNICAS
Dr. Marcelo Rocha: (21) 98807-5384
Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 105 – Sala 601 – Tijuca

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

ESCLEROTERAPIA 
Cobertura extra rol da ANS, para o tratamento de pequenos vasos na rede 
de especialistas indicada pela Allianz Saúde.

Exclusivamente na rede indicada abaixo:

CLINICA ART SCULP LTDA
Dr. Leonardo Miranda Bertino: (21) 3593-9912
Avenida Das Américas, 3.500 – Bloco 6 Edifício Hong Kong 2000 Loja A - 
Le Monde Office – Barra da Tijuca
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DR.  JOSÉ EDUARDO ZANDONA
Telefone: (21) 2494-6646
Avenida Das Américas, 500 – Bloco 23/ Sala 308 – Portaria B - Barra da Tijuca

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.
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Nossa especialidade e cuidar bem de voce
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