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Apresentação

Você faz parte do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI), 
o plano de saúde dos empregados da Cemig e outras 
empresas do grupo. Com ele, sua saúde e da sua 
família estará protegida por um dos maiores planos de 
autogestão de Minas Gerais.

Para a Cemig Saúde, é muito importante que você conheça 
todos os benefícios que o Plano oferece e saiba desfrutar 
deles de forma consciente e equilibrada, mantendo assim 
a qualidade de vida que você e sua família merecem. 

Entenda as vantagens de fazer parte de um plano 
que reúne o que há de melhor em assistência, 
com ampla cobertura de consul tas ,  exames, 
atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares, 
cirurgias e obstetrícia.
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A Cemig Saúde é a operadora criada pela Cemig para 
administrar o PSI. O modelo de administração adotado é 
conhecido como autogestão, ou seja, a própria entidade 
administra o plano de saúde de seus empregados, ou, 
como é o nosso caso, institui uma empresa para se 
dedicar a essa gestão.

Assim como as demais operadoras de autogestão, a Cemig 
Saúde não tem finalidade lucrativa, o que representa um 
custo muito menor que o das operadoras de mercado. 
Além disso, é possível oferecer um serviço diferenciado 
e personalizado, desenvolvido especialmente para os 
beneficiários do Plano.

Nosso maior compromisso é proporcionar proteção e 
cuidado a sua saúde e da sua família, para que você tenha 
tranquilidade para se dedicar as suas atividades, por 
isso, estamos sempre inovando para oferecer condições 
e orientações para você aproveitar a vida com a maior 
qualidade possível.

Conheça a Cemig Saúde
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O PSI está entre os maiores planos de Minas Gerais e presta 
assistência a mais de 62 mil vidas. Para isso, possui uma rede 
conveniada de mais de sete mil profissionais, entre médicos, 
clínicas, hospitais e serviços de diagnóstico.

A administração do Plano é compartilhada entre os beneficiários 
e as patrocinadoras. Funciona assim: a Diretoria Executiva da 
Cemig Saúde e os Conselhos Deliberativo e Fiscal são formados 
por membros indicados pelas empresas patrocinadoras e por 
membros eleitos pelos beneficiários.

Quem são as patrocinadoras
» Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)
» Cemig Distribuição S.A. (Cemig D)
» Cemig Geração e Transmissão S.A. (Cemig GT)
» Fundação Forluminas de Seguridade Social (Forluz)
» Companhia de Gás de Minas Gerais S.A. (Gasmig)
» Cemig Telecom S.A.
» Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (Indi)
» Sá Carvalho
» Cemig Saúde

Prosaúde Integrado da Cemig (PSI)
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Benefícios do seu Plano

O PSI oferece um modelo de cobertura ambulatorial e 
hospitalar com obstetrícia. As coberturas são feitas por 
meio dos programas PRAS e PGE.

Programa de Referência 
de Assistência à Saúde (PRAS)
O PRAS é o Programa no qual estão incluídas as principais 
coberturas do Plano, como consultas, exames simples 
e de alta complexidade, procedimentos cirúrgicos 
ambulatoriais, urgência e emergência, cirurgias e 
internações hospitalares.

O PRAS funciona no modelo coparticipativo, ou seja, 
o beneficiário contribui com uma pequena parte das 
despesas com a saúde. Essa é uma forma de garantir a 
manutenção do equilíbrio financeiro sem afetar o padrão 
de atendimento do Plano. 

12



Atualmente, o valor da coparticipação é de 30% do 
valor pago por procedimento realizado. Isso inclui taxas, 
materiais e medicamentos utilizados no atendimento, 
desde que sejam feitas na rede conveniada. O valor 
é descontado no contracheque do titular do Plano.

Porém, existe um valor máximo para os descontos. 
Atualmente o limite é de R$ 66,47 por procedimento. No 
caso de internações hospitalares, também é descontado 
o mesmo valor, independentemente do número de dias 
que tiver durado a internação.

Além do limite por procedimento, existe ainda um valor 
máximo de R$ 348,19 por grupo familiar. Isso quer dizer que, 
mesmo quando a soma dos valores das coparticipações 
do titular e de todos os dependentes ultrapassar esse 
limite, o desconto mensal não pode superar esse valor.

Programa de Garantias Especiais 
(PGE)
O PGE é um diferencial do Plano, destinado a cobrir 
aquelas despesas que não são cobertas pelo PRAS. 
Cada beneficiário possui um teto anual por grupo 
familiar. Atualmente, o valor é de R$ 1.737,16 para 
os beneficiários que não são inscritos no plano 
odontológico e de R$ 1.267,60 para os que são.

Despesas reembolsáveis

MEDICAMENTOS

O beneficiário pode solicitar o reembolso de 80% do valor 
gasto com medicamentos prescritos pelo médico.



TRATAMENTOS

Nesse caso, o beneficiário pode solicitar o reembolso 
de 50% do valor gasto. Estão incluídos tratamentos 
com psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e 
fonoaudiólogo*; compra de óculos e lentes de contato 
de grau; cirurgias não cobertas pelo PRAS, além de outras 
descritas no Regulamento do Plano.

Como solicitar o reembolso
Você pode pedir seu reembolso no portal da Cemig 
Saúde, pelo endereço www.cemigsaude.org.br. Lá, você 
encontrará o link Solicitação de Reembolso, por meio do 
qual poderá fazer seu pedido de forma rápida e prática. 
Antes disso, é importante que você se certifique de que os 
documentos necessários – pedido médico, notas e recibos 
– estão salvos no computador em formato digital, pois será 
necessário anexá-los no momento da solicitação.

Se preferir, você poderá fazer sua solicitação pessoalmente 
em uma das nossas unidades de relacionamento ou enviá-
la pelo malote da Cemig. Lembre-se de incluir entre os 
documentos o formulário de reembolso preenchido, que 
também pode ser encontrado em nosso Portal. 

O crédito é feito 15 dias após a data de entrada e análise 
da solicitação na Cemig Saúde. Mas, para isso, é preciso 
que a documentação esteja correta. Certifique-se também 
de que as receitas e os relatórios estejam escritos de 
forma legível.

14
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de cobertura obrigatória do PRAS estabelecidos pela ANS.
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Programa de Atenção Domiciliar (PAD)

Indicado para pacientes com quadro clínico estável, o 
programa proporciona ao beneficiário um atendimento 
mais humanizado, no conforto da própria casa, 
com menores riscos de infecção hospitalar. Para ter 
direito ao benefício, é preciso atender aos critérios 
de elegibilidade do regulamento do Programa, que é 
composto por duas modalidades:
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

O paciente assistido pelo Programa recebe os cuidados 
médicos em sua residência. As visitas são feitas de acordo 
com a prescrição médica por uma equipe, formada por 
médico, enfermeiro, entre outros profissionais da saúde, 
de acordo com a necessidade do paciente.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR

Essa modalidade é indicada para pacientes que se 
encontram em um quadro clínico mais complexo, e que 
necessitam de tecnologia especializada. Nesse caso, o 
atendimento é oferecido em tempo integral.

Fundo Complementar 
de Assistência à Saúde (FCAS)
O FCAS é um fundo que complementa as despesas 
com a saúde não cobertas pelo PRAS ou pelo 
PGE. É feita uma análise prévia das condições que 
tornam o beneficiário apto a usufruir desse benefício e da 
disponibilidade de recursos.



ALGUMAS DAS DESPESAS COBERTAS PELO FCAS

» Ambulância aérea
» Medicamentos 
» Próteses auditivas
» Cadeiras de rodas e de banho
» Equipamentos médico-hospitalares
» Despesas com viagens 
» Fraldas descartáveis
» CPAP – Dispositivo para pressão positiva contínua nas 

vias aéreas (uma espécie de máscara utilizada em 
tratamentos como, por exemplo, apnéia do sono).

» Cobertura complementar para atendimentos 
psiquiátricos e dependência química.

Nossos programas
A Cemig Saúde oferece uma série de programas para ajudá-
lo a ter uma vida saudável. São os Programas de Promoção 
à Saúde e Prevenção de Doenças. A programação inclui 
a realização de grupos, cursos e palestras. A participação 
é gratuita e exclusiva para beneficiários do PSI e seus 
dependentes. Para participar, basta entrar em contato 
pelo e-mail prevencao@cemigsaude.org.br ou pelos 
telefones (31) 3253-4912/3253/4877/3253-4873.

Centro de Promoção à Saúde (CPS)
Para atendê-lo ainda melhor, em maio de 2012, foi 
inaugurado o Centro de Promoção à Saúde (CPS). O 
espaço oferece mais de 20 especialidades e permite 
a fidelização dos beneficiários a um único médico, 
fortalecendo a relação médico-paciente. Desde 2013, o 
Centro conta com a realização de eletrocardiograma, sem 
cobrança de coparticipação.
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TITULARES

» Empregados ou diretores em atividade nas patrocinadoras
» Participante assistido de plano previdenciário da Forluz
» Aposentado por invalidez das patrocinadoras
» Autopatrocinados

DEPENDENTES

» Cônjuge ou convivente
» Filhos até 21 anos. Os filhos que estiverem matriculados 

em curso superior, pós-graduação ou curso superior de 
tecnologia (tecnólogo) podem permanecer no Plano 
como dependente direto até completarem 24 anos. Essa 
categoria é chamada de dependente universitário.

» Filhos inválidos. Nesses casos, a invalidez deve ser 
comprovada por documento emitido pelo INSS ou por 
avaliação feita por médico indicado pela Cemig Saúde.

» Menor sob guarda

DEPENDENTES ESPECIAIS

» Filhos ou enteados entre 21 e 30 anos
» Netos até 30 anos
» Ex-cônjuges, mediante determinação judicial

Quem tem direito ao Plano
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Como aderir

Para se inscrever no Plano é necessário preencher 
o formulário de inclusão, disponível em nosso 
Portal, e entregá-lo em uma das nossas unidades 
de relacionamento ou enviá-lo para o e-mail 
relacionamento@cemigsaude.org.br, acompanhado da 
documentação descrita no próprio formulário. O cartão 
do Plano será entregue em seu endereço até dez dias 
úteis após a inscrição.

DEPENDENTE UNIVERSITÁRIO

A condição de dependente universitário é mantida de 
21 a 23 anos e 11 meses e deve ser comprovada pela 
seguinte documentação: formulário de inscrição no PSI, 
disponível no portal, preenchido e assinado pelo titular; 
comprovante de matrícula, boleto da última mensalidade 
ou declaração da universidade, em papel timbrado, RG e 
CPF do dependente.
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O recadastramento do dependente universitário deve 
ser feito todo semestre, sempre nos meses de março e 
setembro. Quando isso não acontece, ele é transferido 
automaticamente para a categoria de dependente 
especial. Por isso, fique atento para não perder o benefício.

CARÊNCIAS

O beneficiário estará isento do cumprimento do 
período de carência quando fizer sua inscrição no prazo 
máximo de até 60 dias da data da condição que gerou 
seu vínculo com o Plano, como, por exemplo, admissão 
em uma das patrocinadoras, casamento, nascimento ou 
adoção de filho, entre outros.

Quem não aderir ao Plano 
no primeiro momento poderá 
fazê-lo posteriormente?
Sim. Poderá aderir a qualquer momento, mas, se a 
inscrição for feita depois de 60 dias da data da condição 
que possibilitou a entrada no Plano, será necessário 
cumprir o período de carência.
» 24h para urgência e emergência.
» 60 dias para consultas eletivas e exames.
» 180 dias para internações.
» 300 dias para partos dentro do período normal de 

gestação.

No caso de morte do titular, 
os dependentes poderão 
permanecer no Plano?
Sim. Após a morte do beneficiário titular, todos os 
dependentes, inclusive os especiais, são mantidos no 
Plano automaticamente. Um dos dependentes deverá 
assumir integralmente as responsabilidades do titular. 21



Orientações para melhor 
utilizar seu Plano

Consultas, exames e tratamentos
Para realizar qualquer desses procedimentos pelo PSI, 
basta escolher um profissional da nossa rede conveniada 
de acordo com o atendimento desejado. No momento 
do atendimento, será necessário apresentar o cartão 
do Plano e um documento de identidade, e assinar o 
comprovante de prestação de serviços. Antes de assinar, 
confira sempre se os serviços descritos correspondem 
ao que foi realizado. Pelo sistema de livre escolha, você 
pode solicitar à Cemig Saúde o reembolso de despesas 
realizadas fora da rede conveniada, desde que os serviços 
utilizados estejam contemplados na cobertura do Plano.
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Procedimentos que necessitam 
de autorização prévia
Alguns procedimentos necessitam de autorização prévia 
da Cemig Saúde. Alguns deles são:

» Cirurgias programadas: oftalmológicas, ortopédicas, 
cardíacas, dentre outras.

» Exames: cateterismo, exames de genética.
» Remoção (ambulância).

COMO SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO

Para solicitar a autorização, você deverá enviar o pedido 
médico para o e-mail relacionamento@cemigsaude.org.br 
ou pelo fax (31) 3253-4946. Se preferir, você também poderá 
entregá-lo em uma de nossas unidades de relacionamento. 
Ao encaminhar o pedido, lembre-se de acrescentar o 
máximo de informações sobre o procedimento que vai 
realizar, como laudos de exames e relatórios médicos. 
Depois de entregue, sua solicitação será avaliada pela 
auditoria médica da Cemig Saúde.

O prazo para resposta é de 48 horas para os pedidos 
entregues pessoalmente e de 72 horas para os enviados 
por e-mail ou fax. Porém, alguns procedimentos, como 
os que envolvem órteses, próteses e materiais especiais, 
precisam de um prazo maior. Por isso, sempre que 
possível, antecipe seu pedido de autorização.
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Rede conveniada

DENTRO DO ESTADO

O PSI oferece a você uma rede conveniada direta em 
grande parte dos municípios de Minas Gerais. São mais 
de sete mil profissionais, entre médicos, clínicas, hospitais 
e serviços de diagnóstico preparados para atendê-lo com 
eficiência e qualidade.

FORA DO ESTADO

Os atendimentos fora de Minas Gerais são feitos por 
meio das empresas com as quais a Cemig Saúde mantém 
convênio de reciprocidade. A partir de agosto deste ano, 
contaremos também com o atendimento da rede da 
Cassi, que administra o plano de saúde dos trabalhadores 
do Banco do Brasil. A rede possui o mesmo padrão da 
nossa rede própria e é voltada para o atendimento dos 
beneficiários que moram fora do Estado ou precisam de 
atendimento durante um período de viagem, por exemplo.24



COMO ENCONTRAR UM CONVENIADO 
EM NOSSO PORTAL

Você pode consultar os profissionais ou estabelecimentos 
que fazem parte da nossa rede conveniada em nosso Portal, 
na sessão Prosaúde/Convênios disponíveis. Basta digitar 
a especialidade desejada no campo correspondente e 
clicar em Procurar. Se quiser saber mais detalhes sobre o 
conveniado, clique sobre o nome dele e aparecerá uma 
tela com mais informações. 
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Como o Plano é custeado

O PSI é mantido pelas contribuições das patrocinadoras 
e dos empregados. As contribuições dos beneficiários 
são calculadas de acordo com a remuneração, faixa etária 
e número de dependentes. Os descontos são feitos 
mensalmente, diretamente na folha de pagamento, e 
descritos no contracheque.
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PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG (PSI) 2014

TA B E L A  D E  C O N T R I B U I Ç Ã O  –  B E N E F I C I Á R I O S  PAT R O C I N A D O S   
( AT I V O S  E  A S S I S T I D O S )  E  A U TO PAT R O C I N A D O S

Faixa etária
Sem dependentes Com dependentes

Percentual Mínimo Máximo Percentual Mínimo Máximo

De 0 a 18 anos 1,25% 79,16 261,22 1,85% 105,32 500,34

De 19 a 23 anos 2,20% 93,45 308,38 3,10% 124,34 590,60

De 24 a 28 anos 2,20% 93,45 308,38 3,10% 124,34 590,60

De 29 a 33 anos 2,20% 93,45 308,38 3,10% 124,34 590,60

De 34 a 38 anos 2,20% 93,45 308,38 3,10% 124,34 590,60

De 39 a 43 anos 2,20% 93,45 308,38 3,10% 124,34 590,60

De 44 a 48 anos 2,50% 104,44 344,66 3,50% 138,96 639,19

De 49 a 53 anos 3,00% 109,94 362,80 4,00% 146,22 672,61

De 54 a 58 anos 4,40% 126,43 417,22 6,00% 168,21 726,70

Acima de 59 anos 5,00% 137,43 454,05 6,60% 182,83 789,81

Obs.: os beneficiários autopatrocinados assumem o pagamento integral do plano, ou seja, as contribuições deles e a parcela fixa 
da patrocinadora no valor de R$ 439,51.

TA B E L A  D E  C O N T R I B U I Ç Ã O  –  D E P E N D E N T E S  E S P E C I A I S

Faixa etária Valor Faixa etária Valor

De 0 a 18 anos 113,44 De 39 a 43 anos 183,02

De 19 a 23 anos 130,48 De 44 a 48 anos 226,88

De 24 a 28 anos 150,02 De 49 a 53 anos 263,16

De 29 a 33 anos 154,52 De 54 a 58 anos 305,28

De 34 a 38 anos 159,14 Acima de 59 anos 453,73

Obs.: o percentual máximo de contribuição para cada dependente especial é de 7,8% do rendimento global do participante.

I N F O R M A Ç Õ E S  A D I C I O N A I S

Limites de coparticipação PRAS

Limite mensal 348,19

Limite procedimento ambulatorial 66,47

Valor por internação 66,47

Teto PGE

Teto PGE - Beneficiário sem POD 1.737,16

Teto PGE - Beneficiário com POD 1.267,60

Para o ano de 2014, o reajuste aplicado nos 
l imites mínimo e máximo da tabela de 
beneficiários patrocinados/autopatrocinados e 
na tabela de dependentes especiais é de 9,94%. 
Desse percentual, uma parcela de 1,44% se 
refere à recuperação da perda acumulada 
durante o ano de 2013, pela não aplicação, a 
partir de janeiro de 2013, do percentual integral 
do reajuste devido de 6%. Esse percentual de 
1,44% será cobrado de forma temporária nas 13 
parcelas de contribuição de 2014, não sendo 
incorporado para os anos seguintes.

Tabelas vigentes desde 01/01/2014 (Valores em R$)

27



PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG (PSI) 2014
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Cuide bem do seu plano de saúde

A Cemig Saúde procura oferecer aos seus beneficiários 
serviços de alta qualidade e orientá-los sobre a melhor 
forma de usufrui-los. Porém, quando a utilização é feita 
de forma inadequada, são gerados custos desnecessários 
para o Plano. Por isso, fique atento ao utilizar as 
coberturas. Ao cuidar do seu Plano, você ajuda a garantir 
que ele esteja sempre equilibrado para cuidar de você e 
de quem você ama.
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Atitudes que podem prejudicar 
você e seu plano
» Dificultar exames, perícias e auditorias previstos 

no Regulamento.
» Omitir informações solicitadas ou previstas 

em Regulamento.
» Concordar com documentação para reembolso
 cujo valor ou procedimento não corresponda 

à realidade.
» Apresentar documentação falsa ou falso 

testemunho para inscrição ou manutenção de 
dependentes ou dependentes especiais.

» Emprestar o cartão do Plano para utilização 
de terceiros.

» Falsificar ou adulterar documentos.

Atitudes que fortalecem 
seu plano
» Comunicar à Cemig Saúde situações que 

possam indicar fraude ou desperdício ao Plano.
» Apresentar recibos e outros documentos 

necessários para reembolso das despesas 
realizadas com a assistência à saúde.

» Manter seus dados atualizados.
» Verificar se as despesas lançadas no seu extrato 

estão corretas.
» Fazer uso consciente dos benefícios oferecidos 

pelo Plano.
» Conhecer o Regulamento do PSI e fazer valer 

seus direitos.
30



Programa Odontológico Cemig (POD)

O POD é o programa destinado aos beneficiários do PSI. 
É administrado pela Cemig Saúde, em conjunto com a 
OdontoPrev. Além da rede conveniada da OdontoPrev, 
você pode realizar procedimentos com profissionais 
particulares e solicitar o reembolso.

Assim como o PSI, a adesão ao POD é feita por meio da 
entrega do formulário de inclusão – específico para o 
plano odontológico – em uma das nossas unidades de 
relacionamento ou pelo e-mail llopes@odontoprev.com.br. 
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Carências

Se a inscrição for feita no prazo de até 60 dias da data 
que gerou o vínculo com o plano, não será necessário o 
cumprimento de carência. Após esse período, haverá 
carência de 60 dias.

Principais coberturas 

SEM COPARTICIPAÇÃO

» Consultas
» Atendimento de emergência
» Prevenção e radiologia
SUJEITOS À COPARTICIPAÇÃO

» Cirurgias
» Tratamentos de gengiva e canal
» Restaurações estéticas
» Próteses

Procedimentos de ortodontia e implante não são cobertos 
pelo Plano.
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Saiba quais solicitações podem ser 
feitas por titulares e dependentes

Para garantir a segurança das informações prestadas aos 
beneficiários, algumas solicitações só podem ser feitas 
pelo titular. Porém, existem outras que o dependente 
pode fazer. Consulte o quadro a seguir antes de fazer uma 
solicitação pela Central de Relacionamento Telefônico, 
por e-mail ou no atendimento presencial.

33



Solicitação Dependente Titular

Bloqueio de cartão  
por qualquer motivo

Pode solicitar o bloqueio  
do próprio cartão

Somente o titular pode  
solicitar o bloqueio  

para todos os dependentes

Autorização provisória  
para atendimento Pode solicitar a própria autorização

Somente o titular pode  
solicitar autorização  

para todos os dependentes

Segunda via de cartão
Pode solicitar a segunda via  

do próprio cartão, mas o envio será 
feito para o titular

Somente o titular pode  
solicitar segunda via  

para todos os dependentes

Segunda via de boleto
Pode solicitar a segunda via  

de boleto, mas ela será enviada 
para o titular

Pode solicitar

Número do cartão Pode solicitar o número  
do próprio cartão

Somente o titular pode  
solicitar o número de dependentes

Desbloqueio de cartão Pode solicitar o desbloqueio  
do próprio cartão

Somente o titular pode solicitar 
para todos os dependentes

Discriminação dos valores  
do boleto Não pode solicitar Pode solicitar

Extrato do PSI Não pode solicitar Pode solicitar

Extrato de utilização de convênio Não pode solicitar Pode solicitar



Solicitação Dependente Titular

Extrato de utilização  
com coparticipação Não pode solicitar Pode solicitar

Reembolsos concedidos Somente informações gerais  
de como obter o reembolso

Somente o titular pode solicitar  
e assinar solicitações de reembolso

Relação ou informações  
sobre dependentes Não pode solicitar Pode solicitar

Declaração de carência Pode solicitar apenas a emissão  
da própria declaração

Somente o titular pode solicitar 
para todos os dependentes

Reciprocidade Pode solicitar informações de rede 
ou áreas de abrangência

Somente o titular pode pedir 
inclusão ou exclusão

Atualização de dados Pode solicitar a inclusão  
do número do próprio CPF

Somente o titular pode  
alterar outros dados ou dados  

de outros dependentes

Relação de medicamento  
de uso constante

Pode solicitar a relação  
dos medicamentos cadastrados  

no próprio nome

Somente o titular pode solicitar 
para outros dependentes

Palavra-chave Não pode solicitar Pode solicitar

Qualquer informação  
que envolva valores – de teto, de 

contribuição, entre outros
Não pode solicitar Pode solicitar



ESQUECI MINHA SENHA PARA ACESSO AO 
PORTAL DA CEMIG SAÚDE. O QUE DEVO FAZER? 

Entre em contato pelo 0800 0309009 ou pelo (31) 3429-5200 
e solicite a palavra-chave para acessar o portal e cadastrar 
uma nova senha. 

COMO FAÇO PARA PAGAR MEU BOLETO 
APÓS A DATA DE VENCIMENTO?

Os boletos vencem no dia 20 de cada mês. Fique atento, 
pois a segunda via só pode ser emitida até a data de 
vencimento. Uma nova emissão só ocorrerá no mês 
seguinte, acrescido de juros e multa, para pagamento no 
dia 20. Caso você tenha utilizado o Plano e observe que 
não houve desconto em seu contracheque e não receba 
o boleto, entre em contato com a nossa Central de 
Relacionamento pelo 0800 0309009 ou pelo (31) 3429-5200. 

COMO POSSO CONSULTAR O VALOR 
DO REEMBOLSO?

A consulta pode ser feita pelo 0800 0309009 ou pelo 
(31) 3429-5200.

Dúvidas frequentes
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RECEBI UMA RESPOSTA ELETRÔNICA 
DE INDEFERIMENTO DE REEMBOLSO. 
COMO DEVO PROCEDER?

Verifique o que consta no campo observação do 
aviso de indeferimento. Se estiver constando algum 
documento pendente ou dado incorreto, faça as 
correções e envie novamente a solicitação. Se o 
motivo do indeferimento for por insuficiência de 
saldo disponível ou documentação fora do prazo, 
a despesa não será reembolsada.

O QUE É A 13ª CONTRIBUIÇÃO?

É uma contribuição cobrada de todos os 
beneficiários inscritos no PSI, no mesmo valor 
da parcela referente ao mês de dezembro. Essa 
contribuição está prevista no Regulamento do 
Plano e não tem nenhuma relação com o 13º salário.

MEU FILHO VAI FAZER 30 ANOS E NÃO TERÁ 
MAIS DIREITO AO PSI. ELE TERÁ DIREITO 
À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA NA 
INSCRIÇÃO EM OUTRO PLANO DE SAÚDE?

Sim. De acordo com a RN 186, da ANS, o dependente 
que perde o vínculo com o plano, pode mudar 
para outro sem cumprir carência, desde que isso 
seja feito no prazo de até 60 dias após a perda do 
vínculo e obedecidos os critérios estabelecidos 
pela ANS.
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COMO POSSO ACESSAR O HISTÓRICO
DE UTILIZAÇÃO DO PSI?

O acesso pode ser feito por meio do nosso portal, 
clicando no alto da página em Prosaúde/Benefícios 
concedidos ou no link Extrato PSI, à direita da página. 
Além disso, esse mesmo extrato é enviado mensalmente 
para os beneficiários que têm e-mail cadastrado. 

QUANDO O BENEFICIÁRIO SE TORNA 
ASSISTIDO, A RELAÇÃO DE DEPENDENTES 
PERMANECE A MESMA?

Sim. Desde que sejam obedecidos os critérios 
estabelecidos no Regulamento do Plano. Caso haja 
interesse em incluir ou excluir algum dependente, 
é preciso preencher e assinar o formulário próprio, 
disponível no Portal. 

COM QUANTOS DIAS DE INADIMPLÊNCIA 
OCORRE O BLOQUEIO DO CARTÃO 
E A EXCLUSÃO DO PLANO?

O cartão do beneficiário titular e dos dependentes 
é bloqueado quando são completados 30 dias de 
inadimplência. Após 60 dias, ocorre a exclusão do Plano. 
Caso o débito com a Cemig Saúde seja negociado em 
até 30 dias depois da exclusão, tanto o beneficiário 
quanto os dependente poderão ser reintegrados ao 
Plano sem cumprimento de carência.

NÃO TENHO CONDIÇÕES DE PAGAR 
O VALOR INTEGRAL DO MEU BOLETO. 
POSSO NEGOCIÁ-LO?

Sim. A negociação pode ser feita a partir de 60 dias 
de inadimplência. O débito poderá ser dividido em até 
seis parcelas.

38



39

Canais de relacionamento

Atendimento presencial
BELO HORIZONTE

Av. Barbacena, 472/5º andar
Barro Preto
Cep: 30.190-130

BARBACENA

Av. Governador Bias Fortes, 260
Bairro Pontilhão
Cep: 36.204-168
Tel.: (32) 3052.2506

DIVINÓPOLIS

Rua Itapecerica, 151
Centro
Cep: 35.500-018
Tel.: (37) 2101.3364

GOVERNADOR VALADARES

Rua Sete de Setembro, 3018
Centro
Cep: 35.010-173
Tel.: (33) 3203.2465

IPATINGA

Av. João Valentim Pascoal, 741
Centro
Cep: 35.160-003
Tel.: (31) 3821.3385

Central de Relacionamento
0800 030 9009
(31) 3429-5200

e-mail
relacionamento@cemigsaude.org.br
Portal corporativo
www.cemigsaude.org.br
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JUIZ DE FORA

Cemig Sede
Rua Espírito Santo 354 – Térreo
Centro
Cep: 36.020-000
Tel.: (32) 3313.6576

MONTES CLAROS

Rua Padre Augusto, 550 
Centro 
Cep: 39.400-054
Tel.: (38) 2103.9476

PATOS DE MINAS

Rua Prefeito Camundinho, 861
Centro
Cep: 38.700-194
Tel.: (34) 2106.5552

POUSO ALEGRE

Cemig Subestação
Rodovia BR 459 km 101 - 5555
Guarita I
Cep: 37.550-000
Tel.: (35) 2103.2234

SETE LAGOAS

Univercemig
Rua Rui Barbosa 519
Bairro Santa Helena
Cep: 35.700-412
Tel.: (31) 3027.3459

TEÓFILO OTONI

Av. Getúlio Vargas, 1313
Centro
Cep: 39.801-015
Tel.: (33) 3087.7243

UBERABA

Cemig Criube
Avenida Randolfo Borges Junior, 1600
Bairro Univerdecidade
Cep: 38.064-200
Tel.: (34) 2103.1246

UBERLÂNDIA

Cemig Criu
Av. Cel. José Teófilo Carneiro, 2777
São José
Cep: 38.401-344
Tel.: (34) 3088.4795

VARGINHA

Avenida Presidente Antônio Carlos, 538
Centro
Cep: 37.002-000
Tel.: (35) 3068.4319

OdontoPrev
(31) 3292-7139
llopes@odontoprev.com.br



Ouvidoria
A Ouvidoria é um canal de relacionamento diferenciado, 
autônomo, independente e imparcial, pronto a atendê-lo 
caso não tenha sucesso em seu pedido ou reclamação 
junto aos demais canais.

Suas manifestações podem ser registradas e 
acompanhadas no portal www.cemigsaude.org.br. Se 
preferir, você também pode enviá-las para o e-mail 
ouvidoria@cemigsaude.org.br ou fazer seu registro pelos 
telefones 0800 0309009 e (31) 3253-4901. O prazo para 
retorno é de até 7 dias úteis.

LEMBRE-SE: A OUVIDORIA NÃO SUBSTITUI 
OS OUTROS CANAIS DE RELACIONAMENTO.
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Avenida Barbacena, 472 • 5º ao 8º andar • Barro Preto
CEP 30190-130 • Belo Horizonte • Minas Gerais
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