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n Cemig Saúde novamente 
entre as melhores operadoras
do Brasil
Leia mais na página 3

n Dia V 2017: voluntários levam alegria
a moradores da Pedreira Prado Lopes
Leia mais nas páginas 6 e 7

Adesão dos dependentes especiais poderá 
ser solicitada a partir de novembro
Medida irá garantir acesso ao plano a partir de 1º de janeiro de 2018. Leia mais nas páginas 4 e 5
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Encontros com participantes e a 
importância da proximidade

2 COM A PALAVRA, A DRP

No dia 18 de setembro iniciamos o circuito
de apresentações do DRP Itinerante, no
auditório do edifício-sede da Cemig em
Belo Horizonte. Esse tem sido um momen-
to especial e muito importante para a equi-
pe da Cemig Saúde, que tem apresentado
os principais benefícios assistenciais do
plano. Na sequência, o programa foi reali-
zado em Conselheiro Lafaiete, Santos Du-
mont, Barbacena, Juiz de Fora, Formiga,
Divinópolis, Itaúna, Betim, Montes Claros,
Três Marias, Curvelo e Sete Lagoas. 

Até o final de 2017 completaremos 30 ci-
dades visitadas. Temos como principais
objetivos estreitar relações com os benefi-
ciários e prestar informações que contri-
buam para a melhoria dos processos da
Cemig Saúde, sendo fundamental esclare-
cer, ouvir as críticas, sugestões e principal-
mente captar anseios e expectativas dos
beneficiários, além de ter, também, o gran-
de desafio de melhorar e ampliar conti-
nuamente nossa rede de atendimento no
interior.

Aproveito este espaço para lembrar, prin-
cipalmente aos aposentados, nossos Pro-
gramas de Atenção à Saúde, dentre eles a
Campanha de Rastreamento do Câncer de
Intestino, cujo conceito é “Prevenção, uma
atitude diária”, além de outros programas
que também são fundamentais como o
Mais Vida, Atenção Domiciliar e Gerencia-
mento de Condições Crônicas, cujos resul-
tados demostram grande êxito na preven-
ção de doenças.

Não podemos esquecer que a Cemig Saú-
de é nossa, e que nosso principal objetivo
é lutar, com todas as nossas forças, para
proporcionar qualidade de vida e atendi-
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“Os conceitos e opiniões emitidos nesta colu-
na representam a posição do Diretor de Rela-
ções com os Participantes”.

mento de excelência para nossos benefi-
ciários. Atuar fortemente na prevenção já
demonstrou ser o melhor caminho, incen-
tivando a adoção de hábitos saudáveis. 

Gostaria de reforçar, também, o papel da
Ouvidoria, órgão ligado diretamente à DRP,
que tem como objetivo acolher as mani-
festações dos beneficiários, de modo a
tentar resolver conflitos que surjam no
atendimento. Outra função do setor é sub-
sidiar melhorias dos processos de traba-
lho da Operadora, buscando sanar even-
tuais deficiências ou falhas em seu funcio-
namento e assegurando a estrita obser-
vância das normas legais e regulamenta-
res relativas aos direitos do beneficiário.

Gostaria ainda de agradecer ao Eduardo

Xavier, que ocupou a Superintência da
Operadora até o último mês de outubro,
pelo trabalho de excelência realizado e por
ter me recebido de forma competente e
acolhedora na Cemig Saúde. Muito obriga-
do, aproveite a merecida aposentadoria!

Um grande abraço e vamos continuar
sempre disponíveis.

Marcos Barroso de Resende 
Diretor de Relações com os Participantes da Cemig Saúde 
(31)  3253-4900 | marcosbr@cemigsaude.org.br
Ouvidoria
ouvidoria@cemigsaude.org.br
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CEMIG SAÚDE NOVAMENTE 
ENTRE AS MELHORES 

OPERADORAS DO BRASIL
RESULTADO OBTIDO EM 2017 ERA ESPERADO PARA 2020

A Cemig Saúde recebeu a se-
gunda melhor nota do Índice
de Desenvolvimento da Saú-
de Suplementar (IDSS) 2016
– entre as operadoras de au-
togestão de médio porte do
Brasil, que oferecem plano am-
bulatorial e hospitalar.  O IDSS é
conhecido como a “nota” das ope-
radoras e compõe o conjunto de
indicadores de desempenho do
planejamento estratégico da Ce-
mig Saúde. 

Este ano a Operadora obteve nota 0,867
em uma escala que varia de 0 a 1. O objeti-
vo da Cemig Saúde era chegar a 0,86 até
2020, ou seja, o resultado foi alcançado
três anos antes do previsto. De acordo com

o presidente da Operadora, Gil-
berto Lacerda, esse resultado
serve de estímulo para que a
Cemig Saúde continue tri-
lhando o caminho traçado pe-
lo seu planejamento estraté-

gico. “O IDSS é um indicador
muito relevante, e seu resultado,

em conjunto com os demais indi-
cadores associados à nossa visão
– ser a melhor operadora de auto-
gestão do Brasil até 2020 – inte-
gra o referencial que adotamos pa-

ra avaliar nossa condição de operadora
destaque nacional. Nossa equipe tem se
esforçado muito para que os resultados da
Cemig Saúde continuem evoluindo ano
após ano, sem acomodação e com muito
trabalho”, afirmou. 

n Qualidade em atenção à saúde: avaliação do conjunto de ações que contribuem para o
atendimento das necessidades de saúde dos beneficiários, com ênfase nas ações de
promoção, prevenção e assistência prestada.

n Garantia de acesso: condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a garan-
tia de acesso, abrangendo a oferta de rede de prestadores.

n Sustentabilidade no mercado: monitoramento da sustentabilidade da operadora, consi-
derando seu equilíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e
compromissos com prestadores.

n Gestão de processos e regulação: entre outros indicadores, essa dimensão afere o cum-
primento das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS.

O IDSS é baseado em 21 indicadores e inclui quatro dimensões da 
saúde suplementar: 

Solicitar reembolso

Reembolso

Acessar Portal

Insira o login e a senha

SOLICITAR REEMBOLSO PELO
PORTAL É MAIS PRÁTICO E
AJUDA O MEIO AMBIENTE

Os beneficiários do Prosaúde Inte-
grado da Cemig (PSI) têm a como-
didade de solicitar o reembolso de
despesas com medicamentos,
compra de óculos e lentes, entre
outros, pelo site da Cemig Saúde.
Essa opção evita deslocamentos
desnecessários e ajuda a reduzir o
consumo de papel. Além disso, o
processamento dos reembolsos fei-
tos via portal é mais rápido, o que
diminui o prazo de crédito. É impor-
tante lembrar que o prazo de crédi-
to estabelecido no regulamento do
plano é de 30 dias. 

Se você ainda tem dúvidas sobre
como solicitar seu reembolso pelo
portal, acesse o passo a passo deta-
lhado, disponível em nosso site, na
seção Publicações >> Cartilhas. 

Área do Beneficiário

Acesse www.cemigsaude.org.br

COMO SOLICITAR REEMBOLSO PELO PORTAL



da. Para esses casos, o início da utilização
dos serviços obedecerá o prazo determi-
nado pela própria Unimed. 

Para os dependentes que completaram ou
irão completar 30 anos dentro do período
de 1º de julho a 31 de dezembro de 2017,
não será necessário fazer nada, pois eles
serão mantidos no plano automaticamen-
te. Mas, caso o titular não tenha interesse
em manter o dependente especial no pla-
no, ele deverá solicitar a exclusão. 

Entenda a mudança

A extensão do limite de permanência no
plano para os dependentes especiais é re-
sultado da aprovação de uma nova tabela
para a categoria. De acordo com o presi-
dente do Conselho Deliberativo, Ronalde
Xavier, a adequação na tabela de contribui-
ção dos dependentes especiais foi motiva-
da estritamente por uma exigência pactua-
da no Acordo Coletivo Específico (ACE) do
plano de saúde.

Segundo explica o conselheiro, o acordo
prevê que a categoria deve ter um acom-
panhamento atuarial em separado, visan-
do a manutenção de sua condição autos-
sustentável. “Conforme apurado pelos es-
tudos atuariais, essa condição não poderia
ser mantida com a tabela atual, podendo
acumular nos próximos anos um déficit de
cerca de R$ 16 milhões, que, teoricamente,
seria suportado por todos os beneficiá-
rios”. Ainda de acordo com Ronalde, o pro-
cesso de elaboração e aprovação da nova
tabela foi conduzido de forma muito cuida-
dosa. “Uma das diretrizes era de que o va-
lor de cada faixa etária deveria ser inferior
aos ofertados pelos planos individuais pri-

vados encontrados no mercado. Esse prin-
cípio nos gera tranquilidade em oferecer
um serviço de reconhecida qualidade, com
valor inferior ao das alternativas de merca-
do”, ressalta.

É importante destacar que o ajuste vale so-
mente para quem tem dependentes espe-
ciais. Para os demais titulares, haverá so-
mente o reajuste anual aplicado nos meses
de janeiro. Além disso, nem todos os de-
pendentes especiais irão pagar mais, já
que será mantido o percentual limitador,
que determina que a contribuição por de-
pendente especial não poderá ser superior
a 9% da renda do titular – exceto para os
casos em que esse valor for inferior ao da
primeira faixa etária do plano (0 a 18 anos).
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ADESÃO DOS DEPENDENTES ESPECIA
SER SOLICITADA A PARTIR DE 6 DE NO

Se o seu filho, enteado, menor sob guarda
ou neto maiores de 30 anos foram excluí-
dos do Prosaúde Integrado da Cemig
(PSI), você pode solicitar o retorno dele ao
plano a partir do próximo dia 6 de novem-
bro. Assim, no dia 1º de janeiro de 2018 ele
estará incluído no plano, sem necessidade
de cumprimento de carência. A partir des-
sa data, o limite de permanência para es-
ses dependentes será até 38 anos, 11 me-
ses e 29 dias.

Mesmo solicitando o retor-
no antecipadamente tanto

a inclusão no plano, quanto
a cobrança da contribuição só

passarão a valer a partir de 1º de ja-
neiro. A antecipação da solicitação
é uma forma de permitir que o be-
neficiário tenha tempo hábil para
fazer a adesão e garantir que o de-
pendente possa utilizar o plano a
partir do primeiro dia do ano. 

Caso o beneficiário não faça a adesão an-
tecipada, ainda poderá manter o benefício
do não cumprimento de carência, desde
que a inscrição do dependente ocorra até
28 de fevereiro de 2018.

Beneficiários que optarem por aderir, tam-
bém, ao Programa Odontológico (POD),
devem solicitar até 20 de dezembro. Após
essa data, somente poderão utilizar o POD
a partir de 1º de fevereiro. 

No caso dos beneficiários que utilizam a
rede da Unimed, será necessário preen-
cher, também, o formulário da Cooperati-
va e apresentar a documentação solicita-

Confira mais detalhes sobre a mudança
na edição número 5 do Como Assim,

no canal da Cemig Saúde no You Tube.



5

Jornal Vida e Saúde Out. 2017

Caso não tenha acesso à internet, você pode
entregar a documentação pessoalmente, em
uma das nossas unidades de atendimento
presencial ou enviar pelos Correios, para Av.
Barbacena, 472 – 5º andar - Barro Preto -
30190-130 - BH - MG. Mas lembre-se que o
envio pela internet é mais rápido e prático.
Vale ressaltar que as solicitações somente se-
rão recebidas a partir do dia 6 de novembro.

Adesão Dependente Especial

Formulários do PSI

Prosaúde Integrado da Cemig 

Nossos Planos

www.cemigsaude.org.br

Adesão Dependente Especial

Fale Conosco

Área do Beneficiário

www.cemigsaude.org.br

O PASSO A PASSO PARA ENVIO PELO 
PORTAL É:

SIGA ESTE PASSO A PASSO PARA OBTER O
FORMULÁRIO DE ADESÃO

Preencha o formulário e envie para
a Cemig Saúde, acompanhado da
documentação solicitada.

CO
MO

 SO
LIC

ITA
R A

 AD
ES

ÃO

AIS PODERÁ 
OVEMBRO

NA PONTA DA LÍNGUA

Quer ganhar um brinde personalizado da Cemig Saúde? Responda
as questões abaixo com V para verdadeiro e F para falso e envie
sua resposta para a Assessoria de Comunicação da Cemig Saúde.
Aqueles que responderem corretamente participarão do sorteio
de 10 brindes institucionais. Os nomes dos ganhadores serão di-
vulgados na próxima edição deste jornal.

Se você é beneficiário ativo, a resposta deve ser encaminhada por
malote para o setor CS/COM. Mas se você é beneficiário assistido,
envie por correio para Av. Barbacena, 472 – 8º andar – Barro Preto
– Belo Horizonte. O CEP é 30190- 130. O prazo para envio é até 30
de novembro.

(     ) Se eu faço o autoexame das mamas todos os meses, não preciso fazer mamo-
grafia. 

(     ) Amamentar protege a mama do Câncer.

(     ) A mamografia é a forma mais eficaz para o diagnóstico precoce do Câncer de
Mama, seguido do exame clínico da mama.

(     ) Homens podem ter Câncer de Mama.

Nome:

Sortudos do mês de Agosto

n Enéas Ferreira | 28826

n Gilmar Renato Santos | 31188

n Oldair Rezende do Prado | 45200

n Marlúcio Silva | 52435

n Gonçala de Fátima Barbosa | 29630

n Marcus José Guimarães | 27989

n Antônio Francisco da Silva | 36304

n Jamberto G. de Ameida Júnior | 35525

n Uaded Leto Neiva Liboreiro | 54375

n José Márcio Crabi | 32509

Os ganhadores receberão os brindes no local de trabalho ou no endereço re-
sidencial.

Respostas da edição passada

1. Área do Beneficiário/2. Fale Conosco/3. Incluir uma Nova Solicitação/4. As-
sunto/5. Solicitação/ 6. Dados Cadastrais/ 7. Ocorrências.

Matrícula:
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Este ano as atividades foram realizadas na
Escola Municipal Honorina de Barros, que
recebeu serviços de emissão de carteira
de trabalho, orientações profissionais e so-
bre microempreendedorismo, atendimen-
to médico e oftalmológico, e corte de ca-

Estes foram alguns resultados do Dia V 2017. Mas
com certeza, o resultado mais importante foram
os mais de 1.500 sorrisos dos moradores da Pe-
dreira Prado Lopes, que compareceram ao evento
no dia 27 de agosto. 

UMA TONELADA E MEIA
DE ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS

200KG
DE ALIMENTOS 

1000 LÂMPADAS DE BAIXO 
CONSUMO E 

TRÊS GELADEIRAS

63 EMISSÕES DE CARTEIRA DE 
IDENTIDADE E 

15 EMISSÕES DE CARTEIRA
DE TRABALHO

300 MEDIÇÕES DE PRESSÃO E 
GLICOSE

200 EXAMES OFTALMOLÓGICOS

R$ 3.446 ARRECADADOS 
COM AS VENDAS DO BAZAR

belo. O evento teve ainda atrações como
aula de zumba, alongamento, Quick Massa-
ge, brincadeiras para as crianças e apre-
sentações culturais da comunidade. 

Mas para que tudo isso fosse possível, o tra-
balho começou três meses antes, com a es-
colha do local, seguido pela abertura das
inscrições e do recebimento das doações.
No início de agosto, foi o momento de ini-
ciar a triagem das doações, uma verdadeira
força tarefa formada pelos voluntários para
selecionar, categorizar e dar o destino cor-
reto para cada item recebido. O próximo
grande momento aconteceu na véspera do
evento e requereu muita força física, ener-
gia e disposição dos voluntários que se jun-
taram para o carregamento do caminhão e

entrega das doações na Instituição.

Com a chegada do grande dia, a equipe or-
ganizadora se reuniu no local do evento às
8h da manhã. Hora de acertar os últimos
detalhes e se preparar para receber os vo-
luntários e parceiros que chegariam uma
hora depois. Estruturas montadas e papéis
definidos, chegou o grande momento de
abrir os portões, receber os moradores e
torcer para que esse dia faça diferença na
vida de cada um deles.

Gente ajudando gente

Foram 174 voluntários e 35 profissionais que
doaram seu tempo, talento e serviço para
que mais um Dia V se tornasse realidade.

OBRIGADA AOS NOSSOS PARCEIROS

Graças ao apoio de vocês, conseguimos deixar um legado de solidarie-
dade para a comunidade e para os nossos voluntários.

| Araujo | BH Race | CaptaMed | CBH Centro Belorizontino de Oftalmologia | Copasa
| Hospital Felício Rocho | Doutor Agora | Hermes Pardini | Instituto de Identificação
de Minas Gerais | Instituto Vizibelli Otalmologia | Instituto Lisboa | Mater Dei | Minis-
tério do Trabalho | Oculare Hospital de Oftalmologia | Olhar Instituto de Oftalmologia
e Plástica Ocular | OdontoPrev | Olímpia Centro de Treinamento Físico | Drogarias
Pacheco | Sesi/Fiemg | Trinité Clínica de Terapias Integradas | Água Mineral Viva |

VBR Artes Gráficas |

VOLUNTÁRIOS FAZEM O BEM PARA SI E PARA  
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OS OUTROS EM MAIS UM DIA V

Quero agradecer a oportunidade de poder par-
ticipar mais uma vez desta grande equipe de
voluntários. Agradeço a Deus pela vida de cada
um daqueles que se dedicou, não só hoje, mas
desde o início da programação de mais um
grande evento. Juntos somos mais.  Parabéns e
muito obrigada! Que Deus continue a nos aben-
çoar para que continuemos nossa missão de
servir.

Maria Alice Chaves – Cemig Saúde 

Vívian, Vanessa, Nyl e eu agradecemos a opor-
tunidade de participar desse evento maravilho-
so! Agradecemos especialmente à equipe da pi-
poca! Foi muito bacana o envolvimento e a dis-
posição de todos. Que essa vibração de amor e
solidariedade continue reverberando no cora-
ção de todos. Parabéns Renata, Aglaia e demais
da organização! Todos brilharam!!!

Jeane Cordeiro – Cemig 

Foi Ótimo! Obrigada pela oportunidade. Na pró-
xima estaremos juntos!

Silvana Gualberto – Cemig

Foi uma alegria participar do Dia V. Obrigada pe-
la oportunidade e parabéns a todos pela dedi-
cação! 

Fernanda dos Santos – Cemig Telecom 

Pela segunda vez me candidatei para trabalhar
no bazar, e a experiência foi a melhor possível.
Fico emocionada de ver crianças correndo pelo
corredor pegando brinquedos e calçados com
uma alegria contagiante. Aquilo que
um dia alegrou o meu filho hoje alegra
o filho de outra pessoa. É gratificante,
faltam palavras para descrever o mo-
mento.

Thays Paixão – Cemig

A ALEGRIA DOS VOLUNTÁRIOS
Há muitos anos participo do dia V. São horas de
muita harmonia, sorrisos e desejos incontidos.
Tem para todos: das crianças aos mais velhos. E
os diversos voluntários se revezando, se refa-
zendo. Transformando seu momento num misto
de satisfação e afeto. Meu depoimento é peque-
no mas espero que as palavras traduzam a in-
descritível emoção vivida. Valeu a pena. Sempre
vale a pena. 

Enéas Ferreira – Assistido 
(palhaço Mandioquinha)

Só parabenizo a todos os participantes e princi-
palmente aos organizadores do evento, que tra-
balharam, incansavelmente, mesmo com tantas
atribuições pessoais. Parabéns. 

Simone Gressi– Assistida 

Já participo há quatro anos, e não há nada mais
gratificante que ver a alegria nas pessoas aten-
didas. Parabéns a todos!

Shirley Rodrigues – Familiar 

Excelente organização. Primeira experiência co-
mo voluntário foi muito gratificante. Sempre ti-
nha em mim este espírito de solidariedade, mas
no Dia V tive a oportunidade de externar. Obri-
gado a todos pelo evento! E nos próximos anos
podem contar com minha presença.

Olavo Daniel Vieira – Cemig

No Outubro Rosa, Cemig 
Saúde realiza Rastreamento

do Câncer de Mama

No mês em que o mundo in-
teiro se dedica à conscienti-
zação sobre a importância
de prevenir o Câncer de Ma-
ma, a Cemig Saúde realiza
mais um programa para in-
centivar as beneficiárias
do Prosaúde Integrado
da Cemig (PSI) a cuidarem da pró-
pria saúde. Trata-se de mais uma
edição do Rastreamento do Câncer
de Mama. 

O programa é voltado para benefi-
ciárias de 50 a 75 anos, que não fi-
zeram a mamografia nos dois últi-
mos anos. Aquelas que fazem parte
desse grupo receberam em casa um
pedido de exame de mamografia,
que poderá ser realizado em qual-
quer clínica conveniada com a Ce-
mig Saúde, sem cobrança de copar-
ticipação. Será necessário apresen-
tar apenas o pedido, acompanhado
de um documento de identidade e
do cartão do plano.

Segundo a gerente de saúde da Ce-
mig Saúde, Adriana Carneiro, o Cân-
cer de Mama é o mais comum entre
as mulheres, sendo o maior causa-
dor de mortes por Câncer em mu-
lheres no Brasil e a segunda maior
nas Américas. “Infelizmente ainda
não existem meios para prevenir a
doença, por isso é tão importante in-
vestir na prevenção, já que quanto
mais cedo o diagnóstico, maiores as
chances de cura”. De acordo com a
médica, a mamografia é a forma
mais eficaz para o diagnóstico pre-
coce do câncer de mama, seguido
do exame clinico da mama, que de-
ve ser feito pelo médico. 



8

Jornal Vida e SaúdeOut. 2017

NOVOS CONVÊNIOS CEMIG SAÚDE*

CIDADE/ESPECIALIDADE...........................CONVENIADO/ENDEREÇO.................................................................................................................TELEFONE

BOM DESPACHO
Clínica de Fisioterapia ......................................Clínica de Fisioterapia e Reabilitação São Judas – Rua Ari Marques Pereira, 385 – Centro .................(37) 3522-1123

CARATINGA
Clínica Médica.....................................................Pacheco e Coutinho Clínica Médica – Rua Coronel Antônio da Silva, 521 – Sala 202 – Centro .................(33) 3321-3866

CAXAMBU
Nutricionista........................................................Maycon Magalhães Azevedo Pereira – Rua Teixeira Leal, 61 – Centro ..........................................................(35) 3341-2649

CONGONHAS
Clínica Médica.....................................................HFR Consultórios Médicos Ltda – Rua Padre Leonardo, 202 – Sala 202 – Centro......................................(31) 3731-1349

CURVELO
Clínica Médica.....................................................Clínica Comunicar – Rua Paulo Frontin, 117 – Centro........................................................................................(38) 3721-6235

ITAÚNA
Angiologia Cirurgia Vascular Linfática........Pedro Henrique Alves Ribeiro – Avenida Getúlio Vargas, 311 – Centro ..........................................................(37) 3241-8181

ITUIUTABA
Hospital.................................................................Hospital Nossa Senhora D'abadia – Rua Dezesseis, 1648 – Centro .............................................................(34) 3268-0100

JANAÚBA
Clínica de Fisioterapia ......................................Clínica de Fisioterapia Santa Maria – Rua São João da Ponte, 215 – Centro..............................................(38) 3821-1507

JANUÁRIA
Clínica Médica.....................................................Assis e Aguiar Clínica Médica – Rua Professor Manoel Ambrosio, 270 – Centro .........................................(38) 3621-2442

LAMBARI
Laboratório ..........................................................Hematosul Laboratório e Clínica – Praça Nossa Senhora da Saúde, 239 – Centro ....................................(35) 3271-5066

LAVRAS
Dermatologia Clínico Cirúrgica .....................Daniela Carvalho Romaniello – Avenida Dra. Damina, 21 – Sala 303 – Centro .............................................(35) 3821-5075

Clínica Médica.....................................................Clínica Bougainville – Rua Manoel Carvalho de Souza, 25 – Sala 102 – Centro .............................................(35) 3821-5543

MUZAMBINHO
Clínica de Fisioterapia ......................................RP Studio – Rua Barão do Rio Branco, 507 – 2° Andar – Centro........................................................................(35) 9248-2259

OURO BRANCO
Pediatria ...............................................................Maria Clara Buscacio Rigueira – Rua Baldonero Banhará, 483 – Sala 04 – Centro ....................................(31) 7510-0101

PASSOS
Clínica Médica/Geralcardiologia...................Luis Fernando Lopes de Oliveira – Rua José Merchioratto, 174 – 1° Andar – Santa Casa ............................(35) 3529-3701

PIRAPORA
Neurologia ............................................................Júnior Santos Pouzas – Rua Januária, 54 – Santo Antônio..............................................................................(38) 3741-1987

POÇOS DE CALDAS
Clínica Médica/Geral ........................................Mariana Siqueira Vieira – Rua Ceará, 204 – Centro.........................................................................................(35) 3414-3064

POUSO ALEGRE
Terapia Ocupacional ..........................................Luiza Faria Junho Teixeira – Rua Minas Gerais, 225 – Medicina .....................................................................(35) 3421-0550

SÃO JOÃO DEL REI
Pediatria ...............................................................Mylvia Chiaradia de Resende – Praça Frei Orlando, 40 – Sala 03 – Centro ..................................................(32) 3371-7276

Acupuntura/Médico ..........................................Miyahira Serviços Médicos – Avenida Oito de Dezembro, 31 – Centro ..........................................................(32) 3371-7480

SETE LAGOAS
Clínica Médica.....................................................Multiclínica – Rua Doutor Avelar, 150 – Sala 02 – Centro ..................................................................................(31)2107-9000

TRÊS MARIAS
Clínica Médica/Geral ........................................Amanda Sousa Silva – Rua Carlos Chagas, 55 – Centro...................................................................................(38) 3754-1454

CONSULTA À REDE CONVENIADA
A rede conveniada é atualizada constantemente, assim como a relação de profissionais descredenciados e substituídos. Você pode consultá-la em
www.cemigsaude.org.br, seção Rede Credenciada >> substituição de rede. Lembre-se que a lista dos prestadores substituídos inclui os convenia-
dos não hospitalares. Você também pode fazer a consulta pelo nosso aplicativo. Nesse caso, é possível acessar somente a rede conveniada.

* Para conferir a relação completa acesse www.cemigsaude.org.br


