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CARTILHA DO AMA  
(Assistência Médica da AEPET) 

 
 
 
1) O que é o AMA ? 
AMA é o plano de Assistência Médica criada pela AEPET.  
 
2) O que o AMA oferece? 
O AMA oferece serviços de profissionais médicos, dentistas, psicólogos, laboratórios, e 
outros exames a preços baixos.  
São atendimentos considerados de Pequeno Risco. 
 
3) Quem pode participar do AMA? 
Podem participar do AMA os Sócios da AEPET que nele se inscreverem, bem como os 
seus parentes e pessoas consideradas agregadas que o associado indique. 
 
4) Como participar do AMA? 
O sócio da AEPET deverá preencher a ficha de inscrição com os nomes e os dados das 
pessoas que deseje inscrever. 
Essa ficha se encontra à disposição na AEPET e pode ser obtida por correio eletrônico. 
 
5)  Há limitação para as pessoas que o sócio deseja r inscrever? 
Não há limitação nem quanto ao número nem quanto à idade  das pessoas a serem 
inscritas. As pessoas deverão ser parentes ou então consideradas agregadas (pessoas 
que vivam em companhia do sócio ou sua família). 
Em qualquer caso, o  Sócio fica responsável pelas indicações que fizer. 
 
6) Quanto custa a participação no AMA? 
Para participar do AMA basta ser sócio da AEPET. Não há cobrança de taxas mensais. 
Ao se inscrever o Sócio paga uma taxa única de R$ 10,00. As carteirinhas das pessoas 
por ele inscritas terão um custo de R$ 2,00 cada uma e terão a validade de doze (12) 
meses quando deverão ser renovadas. 
         
7) Quanto custam os serviços profissionais? 
Os serviços médicos prestados pelos profissionais credenciados no AMA serão cobrados 
conforme a mesma tabela empregada pela A.M.S. da Petrobrás (tabela AMB/CIEFAS-
1996). 
 
8) Como são pagos os serviços? 
O usuário do AMA escolhe o profissional ou instituição credenciada a ser utilizada e, após 
prestados os serviços, paga  diretamente ao mesmo o preço dos serviços. Não é preciso 
nenhuma autorização da AEPET, nem preenchimento de qualquer formulário. 
A AEPET não se responsabiliza por qualquer pagamento ao Credenciado. 
 
9) Que serviços não estão incluídos no AMA? 
O AMA só atende aos procedimentos considerados de pequeno  risco. Os atendimentos 
considerados de Grande Risco como internações, cirurgias, partos e outros que envolvam 
custo elevado não são atendidos pelo AMA. 
Para estes casos a AEPET está preparando um Plano de Grande Risco. 
 
10) E se o sócio se desligar da AEPET? 
O sócio e seus dependentes perderão o direito de uso do AMA ao expirar a validade das 
respectivas carteirinhas, as quais não serão renovadas. 


