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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.

ALTA MEDICINA DIAGNÓSTICA
Telefone: (11) 3003-5554
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1200 - Vl Olímpia

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

RETAGUARDA MÉDICA NO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN 
E SÍRIO LIBANÊS

Mais tranquilidade para os segurados do plano Exclusivo.
O segurado Allianz Saúde que der entrada no Pronto Atendimento do Hospital 
Israelita Albert Einstein ou Sírio Libanês e precisar de uma internação de urgência, 
terá atendimento pela equipe médica do hospital para qualquer especialidade, 
inclusive para casos cirúrgicos. E o melhor: sem a necessidade de desembolsar 
nada pelos honorários médicos, estando coberto pelo plano Exclusivo.

A cobertura não contempla o uso do ambulatório e atendimentos prestados por 
equipes médicas particulares, apenas para internações e atendimentos através 
do pronto-socorro, feito pelos médicos da equipe do hospital que estiverem à 
disposição no momento.

ALTA MEDICINA DIAGNÓSTICA
Telefone: (11) 3003-5554
Av. Dr. Chucri Zaidan, 920, Torre 1 - 3º andar – Ch. Santo Antônio

ALTA MEDICINA DIAGNÓSTICA
Telefone: (11) 3003-5554
Rua: Maranhão, 983 - Higienópolis

|

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:

ALPHA DIAGNOSE UNIDADE SUL
Rua Barão do Triunfo, 88 CJ 1409, 14º andar

ALPHA DIAGNOSE UNIDADE LESTE
Rua Serra da Jurea, 396

ALPHA DIAGNOSE UNIDADE OESTE
Rua Trajano, 182 CJ 808 e 809

ALPHA DIAGNOSE UNIDADE SANTO ANDRÉ
Rua Campos Sales, 490 CJ 171

CLÍNICA IMO INSTITUTO DE MOLÉSTIAS OCULARES 
Dr. Virgilio ou Dr. Bruno: (11) 5573-6424
Avenida Ibirapuera, 624 – Indianópolis

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 CLUBE DA: (11) 3049-6999
LABORATÓRIO FLEURY: (11) 3179-0822

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:

LABORATÓRIO ALTA: (11) 3003-5544

LABORATÓRIO CLUBE DA: (11) 3049-6999

LABORATÓRIO DELBONI: (11) 3049-6999

LABORATÓRIO FLEURY: (11) 3179-0822

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:

DAVITA
Telefone: (11) 3047-6600
Rua Doutor Arnaldo, 1.644 - Sumaré
Limite de 6 sessões por ano/vigência. 
É necessária autorização para o procedimento.
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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:

INSTITUTO BARÃO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR
Dr. Felipe Barão: (11) 4800-3030
Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, cj 317 – Água Branca

MIOTO MÉDICOS ASSOCIADOS
Dr. Boulanger Mioto: (11) 3063-4890
Rua Oscar Freire, 2.250, cj 115 – Pinheiros

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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