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Motivados pelos bons resultados colhidos
em 2015 – divulgados na edição Nº 61 des-
te jornal – a Diretoria de Relações com os
Participantes volta a campo em 2016 com
as visitas aos beneficiários do Prosaúde In-
tegrado da Cemig (PSI) nas diversas locali-
dades do Estado. Nosso objetivo é estar ca-
da vez mais próximo dos nossos beneficiá-
rios, levando informações, esclarecendo
dúvidas e conhecendo a percepção sobre o
atendimento e a prestação de serviços da
Cemig Saúde. 

A situação da saúde no Brasil passa por
momentos difíceis. O atendimento ofereci-
do pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante deficitário, obrigando as famílias
brasileiras a buscarem alternativas para
manutenção da saúde. 

Os custos dos planos de saúde são cada
vez mais altos, em função de fatores como
inflação médica, incorporação de novas
tecnologias, preços dos medicamentos,
exames e internação. Essa realidade se re-
flete no PSI, razão pela qual é necessária a
colaboração e o engajamento de todos os
beneficiários na utilização do plano de for-
ma consciente, pensando na manutenção
atual e futura dos seus recursos. 

Por isso, conto com a presença de todos
nos encontros do Programa DRP Itineran-
te. Convide um colega, seja da ativa, apo-
sentado ou pensionista, para discutirmos
ações para manutenção do equilíbrio do
plano e para melhoria do nosso atendimen-
to médico assistencial na sua localidade. 

Nós, da Diretoria Executiva, valorizamos
o contato presencial com nossos benefi-
ciários, pois é dessa forma que consegui-
mos ouvir e sentir com maior franqueza o
feedback do trabalho realizado pela nos-
sa equipe.
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DRP Itinerante volta a campo em 2016
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COM A PALAVRA, A DRP

Além das tradicionais apresentações do
programa para aposentados, em 2016 es-
taremos presentes também nas SIPATS, le-
vando nosso trabalho aos empregados ati-
vos da capital e do interior de Minas Gerais. 

Reiteramos sobre as dificuldades enfrenta-
das pelo sistema de saúde suplementar no
País e sobre a importância de colaborar-
mos para o equilíbrio financeiro do
nosso plano de saúde. 

Participem dos debates sobre
o momento atual. Unidos po-
demos construir um atendi-
mento cada vez melhor, man-

tendo a segurança e a qualidade do plano
que todos ajudamos a construir.

Portanto, faço aqui um apelo aos nossos
beneficiários: participem de nossa progra-
mação em sua localidade. Juntos seremos
cada vez mais fortes.

“Os conceitos e opiniões emitidos nesta coluna re-
presentam a posição do Diretor de Relações com
os Participantes”.

João Isidro Vinhal
Diretor de Relações com os Participantes da Cemig Saúde
joao.isidro@cemigsaude.org.br – (31) 3253-4900

Ouvidoria
ouvidoria@cemigsaude.org.br – (31) 3253-4901

CIDADES A SEREM 
VISITADAS EM 2016
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A cor das unhas, o cheiro das mãos e da
roupa, o hálito, a aparência da pele, o fôle-
go. Tudo isso muda quando o cigarro deixa
de fazer parte da vida de uma pessoa. Es-
ses são os benefícios imediatos, mas os
ganhos vão mais longe. Um ex-fumante
desacelera o envelhecimento do corpo e
reduz o risco de Câncer de Pulmão, Infar-
to, Enfisema Pulmonar e mais uma série
de doenças. 

Há pouco mais de um ano sem fumar, o
beneficiário Uilmar Ramos vibra, ao lado
da família, a cada dia longe do cigarro.
“Nunca me senti tão bem. Foi difícil no co-
meço, mas hoje sei que o cigarro ficou no
meu passado. Meus familiares não preci-
sam mais se incomodar pelo mau cheiro
que impregnava meu corpo e minhas rou-
pas”. A comemoração de um ano sem ta-
baco teve direito até a festa com churras-
co e bolo de aniversário. Hoje, Uilmar é
quem se sente incomodado com a fumaça
do cigarro. “Pensava que não era capaz de
fazer nada sem o cigarro, mas hoje vejo
que ele era apenas um intruso. Participo

de festas, churrascos, faço tudo que eu
quero sem prejudicar a minha saúde e a
das outras pessoas”, comemora.

Todas essas conquistas vieram após a
participação no Programa Novos Ares,
promovido pela Cemig Saúde e que ofere-
ce ajuda médica e psicológica para os be-
neficiários que desejam parar de fumar.

Uilmar se sente agradecido pelo apoio re-
cebido e incentiva aqueles que ainda não
tiveram coragem de dar o primeiro passo.
“Agradeço a todos pelos incentivos, ao
médico e à psicóloga responsáveis pelo
programa – Ubaldo e Adriana – e aos
meus familiares que estiveram do meu la-
do o tempo todo. Para aqueles que ainda
não conseguiram experimentar a alegria
dessa conquista, peço a Deus que o façam
em breve, pois descobrirão que a vida tem
outros prazeres muito maiores”, finaliza.
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A empresa parceira da Cemig Saúde na condução do Programa
de Doenças Crônicas mudou. Desde março, os beneficiários
participantes desse grupo estão sendo acompanhados pela
MedAlliance, que entrou em contato para se apresentar. 

Os benefícios de reembolso continuam os
mesmos, o que a Operadora busca é a me-
lhoria do atendimento.

Caso o beneficiário tenha alguma dúvida ou

necessite de esclarecimento, deve entrar em contato com a Ce-
mig Saúde pelo e-mail prevencao@cemigsaude.org.br ou pelo
telefone da Gerência de Saúde: 31-3253- 4912. 

O Programa

Criado em 2010, o Programa tem como objetivo estimular a
adesão ao tratamento de doenças crônicas, prevenir e retardar
complicações decorrentes das doenças, além de auxiliar no au-
to cuidado.

VIDA SAUDÁVEL E SEM CIGARRO
A ALEGRIA DE QUEM CONSEGUIU VENCER O VÍCIO

P R O G R A M A

NOVOS 
ARES

O programa Novos
Ares é gratuito e ex-
clusivo para os benefi-
ciários do plano. A próxi-
ma turma será realizada no segundo semes-
tre de 2016. O período de inscrição será di-
vulgado no site www.cemigsaude.org.br, na
seção Saúde e Bem-Estar.

MEDALLIANCE É A NOVA PARCEIRA DA CEMIG SAÚDE NO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO 
DE DOENÇAS CRÔNICAS
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Em outubro do ano passado tiveram início
as negociações entre patrocinadoras e en-
tidades representativas dos beneficiários
para discussão do reajuste extraordinário
sobre as contribuições do Prosaúde Inte-
grado da Cemig (PSI). Conforme divulgado
nos veículos de Comunicação da Cemig
Saúde, essa adequação nos valores de con-
tribuição para reestabelecer o equilíbrio fi-
nanceiro e atuarial do plano foi prevista em
2010, data em que ocorreu o último reajus-
te com o mesmo objetivo. 

As despesas com serviços médicos têm
crescido acima da inflação. Nos últimos
cinco anos, a variação dos principais índi-
ces de inflação foi de, em média, 36%. En-
quanto isso o Índice de Variação do Custo
Médico Hospitalar (VCMH) – divulgado
pelo Instituto de Estudos de Saúde Suple-
mentar (IESS) foi de 91%. Entre os fatores
que influenciaram essa variação estão o

aumento da utilização do plano, cada vez
maior em função do envelhecimento da
população – atualmente 26,93% da car-
teira da Cemig Saúde é composta por pes-
soas com mais de 59 anos, 7,7 pontos per-
centuais a mais que há cinco anos – a in-
corporação de novas tecnologias em saú-
de e a crescente judicialização do setor. Na
edição nº 61 deste jornal foram divulgados
de forma detalhada os diversos fatores
que contribuem para o aumento dos cus-
tos do PSI.

Este cenário provoca um desequilíbrio no
plano, por isso, estudos atuariais realiza-
dos em 2015 apontaram a necessidade de
um reajuste de 15,4% para reequilibrar as
contas do PSI. Após a negociação com as
entidades representativas dos beneficiá-
rios, o índice foi aprovado e começará a
ser aplicado a partir de abril, retroativo a
janeiro de 2016.

Como será feita a cobrança

Tradicionalmente, os reajustes sobre as
contribuições do PSI são aplicados em ja-
neiro, tanto o reajuste anual regulamentar,
que é calculado de acordo com o índice de-
finido pelo Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) da Cemig, quanto o reajuste extraor-
dinário. Essa é a regra estabelecida no re-
gulamento do plano. No entanto, este ano,
as negociações foram encerradas em abril,
razão pela qual o aumento só pôde ser apli-
cado agora. 

Dessa forma, serão aplicados simultanea-
mente o reajuste técnico, de 15,4%, e o rea-
juste regulamentar, de 10,33%. Os valores
retroativos, referentes aos meses de janei-
ro, fevereiro e março serão cobrados em
seis parcelas, de abril a outubro, e serão
discriminados no contracheque como Co-
brança de Mês Anterior (MA). 

CONTRIBUIÇÕES
DO PSI SERÃO 
REAJUSTADAS A
PARTIR DE ABRIL
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PROSAÚDE INTEGRADO DA CEMIG (PSI) 2016
Tabelas vigentes a partir de 01/01/2016 (Valores em R$) 

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO - BENEFICIÁRIOS PATROCINADOS (ATIVOS E ASSISTIDOS) E AUTOPATROCINADOS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO – DEPENDENTES ESPECIAIS

Obs.: Os beneficiários autopatrocinados assumem o pagamento integral ao plano, ou seja, as contribuições deles e a parcela fixa da patrocinadora no valor de R$ 586,26.

Faixa etária
Sem dependentes Com dependentes

Percentual Mínimo Máximo Percentual Mínimo Máximo
De 0 a 18 anos 1,44% 105,66 348,67 2,13% 140,57 667,84 

De 19 a 23 anos 2,54% 124,74 411,62 3,58% 165,96 788,32 

De 24 a 28 anos 2,54% 124,74 411,62 3,58% 165,96 788,32 

De 29 a 33 anos 2,54% 124,74 411,62 3,58% 165,96 788,32 

De 34 a 38 anos 2,54% 124,74 411,62 3,58% 165,96 788,32 

De 39 a 43 anos 2,54% 124,74 411,62 3,58% 165,96 788,32 

De 44 a 48 anos 2,89% 139,40 460,05 4,04% 185,48 853,18 

De 49 a 53 anos 3,46% 146,75 484,25 4,62% 195,17 897,78 

De 54 a 58 anos 5,08% 168,75 556,89 6,92% 224,52 969,98 

Acima de 59 anos 5,77% 183,44 606,05 7,62% 244,04 1.054,22

Faixa etária Valor

De 0 a 18 anos 151,42 

De 19 a 23 anos 174,16 

De 24 a 28 anos 200,24 

De 29 a 33 anos 206,25 

De 34 a 38 anos 212,41 

De 39 a 43 anos 244,29 

De 44 a 48 anos 302,83 

De 49 a 53 anos 351,25 

De 54 a 58 anos 407,48 

Acima de 59 anos 605,63

Obs.: O percentual máximo de contribui-
ção para cada dependente especial
é de 9,0% do rendimento global
do beneficiário.

PROGRAMA ODONTOLÓGICO CEMIG (POD) 2016
Tabelas vigentes a partir de 01/01/2016 (Valores em R$) 

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO – BENEFICIÁRIOS PATROCINADOS – TABELA DE PERCENTUAIS

TABELA DE LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO – DEPENDENTES ESPECIAIS TABELA DE CONTRIBUIÇÃO – BENEFICÁRIOS AUTOPATROCINADOS

Idade do titular
Participantes Ativos Participantes Assistidos

Sem dependentes Com dependentes Sem dependentes Com dependentes
Até 49 anos 0,12% 0,16% 0,20% 0,28%

De 50 a 59 anos 0,13% 0,18% 0,23% 0,31%

Acima de 60 anos 0,14% 0,19% 0,26% 0,34%

Situação
Participantes Ativos Participantes Assistidos

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Sem dependentes 5,54 18,44 7,38 33,19 

Com dependentes 7,38 35,05 9,22 46,11

Faixa Etária Valor
De 0 a 18 anos 6,86 

De 19 a 23 anos 7,89 

De 24 a 28 anos 9,08 

De 29 a 33 anos 9,36 

De 34 a 38 anos 9,51 

De 39 a 43 anos 11,06 

De 44 a 48 anos 13,70 

De 49 a 53 anos 15,92 

De 54 a 58 anos 18,46 

Acima de 59 anos 27,46

Categoria Valor

Titular 27,80 

Dependente 27,80

Obs.: O percentual máximo de contribuição para cada dependente especial é de

6,6% do rendimento global do beneficiário.
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CEMIG SAÚDE IN
DE COMBATE AO

A
Cemig Saúde promoveu, durante os
meses de fevereiro e março, uma
campanha para incentivar o comba-

te ao Aedes aegypti. Os beneficiários com-
partilharam suas atitudes para combater o
mosquito, enviando fotos e relatos de suas
experiências na eliminação dos focos de re-
produção. Aqueles que participaram con-
correram ao sorteio de 10 brindes institu-
cionais da Cemig Saúde. 

O objetivo da iniciativa foi promover a cons-
cientização dos beneficiários sobre a im-
portância de eliminar os locais que favore-
cem a reprodução do mosquito transmis-
sor da Dengue, Zika e Chikungunya. A me-
lhor forma de prevenir estas doenças é a
eliminação do vetor. Como não existem va-

No meu prédio todos os vizinhos se
uniram para combater o mosquito.
Semanalmente, um vai à casa do ou-
tro para fazer uma vistoria dos pos-
síveis focos. Juntos verificamos se
os pratinhos que ficam embaixo dos
vasos das plantas do condomínio
estão com areia e se ela está sendo
trocada toda semana. Aqueles que
moram nos andares mais altos fi-
cam responsáveis por observar os
imóveis da região, verificando se es-
tão com água empoçada, entulho
acumulado, calhas entupidas ou va-
silhames que possam acumular
água. Quando é descoberto algum
foco, vamos até lá e nos oferecemos
para ajudar na limpeza. Organiza-
mos também um mutirão para reco-
lhimento de garrafas PET, que pode-
riam acumular água. As garrafas re-
colhidas são doadas para uma insti-
tuição da nossa rua, que auxilia de-
pendentes químicos. O dinheiro ar-
recadado com a venda das garrafas
é usado para pagar o aluguel do imó-
vel que eles utilizam.

Helen Jane Freire
Montes Claros

Com ajuda da internet, construi uma mosquitoeira com garrafa PET, que cria um ambiente
favorável para a reprodução do mosquito e eliminação das larvas. Funciona da seguinte
forma: o mosquito irá procurar um foco de água parada. Quando encontra esse foco, ele se
reproduz e multiplica a população de mosquitos. Se em vez disso ele encontrar a mosqui-
toeira, ele irá se reproduzir, mas as larvas serão eliminadas, evitando a proliferação. 

Para quem quiser aprender a fazer a própria mosquitoeira, Farley Silva indica o site
www.infoescola.com/saude/mosquitoeira-mosquiterica

Farley Silva Moreira 
Belo Horizonte

Estou construindo minha casa, e obra,
infelizmente é um local propício para
água parada e proliferação do mosqui-
to. Pesquisando na internet descobri
que a água sanitária é eficaz para aca-
bar com a larva do mosquito. Desde
então tenho jogado o produto nas la-
jes e em outros possíveis focos da
construção. Até o momento não há in-
dício de larvas. 

André Ricardo Garcia Silva
Uberlândia

Helen Jane Freire (Montes Claros) | Manoel Nunes Gui-
marães Filho (Passos) | Farley Silva Moreira (Belo Ho-
rizonte) | Roberto Barrio (Belo Horizonte) | Ricardo
Moraes de Aquino (Belo Horizonte) | Ângelo Rucaly Ali
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CENTIVA AÇÕES 
AEDES AEGIPTY

cinas ou medicamentos que impeçam a
contaminação, é necessário diminuir a
quantidade de mosquitos que circulam nos
ambientes. Para isso, é fundamental elimi-
nar os criadouros do Aedes aegypti, que co-
loca seus ovos em recipientes com água
parada. 

O cuidado para evitar a proliferação deve
ser feito por todos. Eliminar garrafas, sacos
plásticos e pneus velhos que ficam expos-
tos à chuva, além de tampar recipientes
que acumulam água, como caixas d´agua
e piscina, são fundamentais para este con-
trole.

Confira os relatos de algumas das iniciati-
vas premiadas e os nomes dos ganhadores.

Em minha casa passamos a manter
todos os ralos tampados e começa-
mos a aplicar água sanitária ou clo-
ro ativo em todos eles. Depois que
começamos essa prática, notamos
uma nítida redução de mosquitos
em casa. Somos muito rigorosos
também com os cuidados básicos,
recolhendo os recipientes que pos-
sam acumular água de chuva e
mantendo as calhas sempre limpas. 

Manoel Nunes Guimarães Filho
Passos

No meu local de trabalho estamos
fiscalizando o acúmulo de água em
calhas, vasos de planta e outros pos-
síveis focos do mosquito. Estamos
também ajudando a divulgar as
ações do governo em nossos qua-
dros de aviso. 

Ricardo Moraes de Aquino
Belo Horizonte

Na minha casa adotei três medidas para ajudar no combate ao mosquito.

8 Coloquei tela no ralo da área da garagem, pois ele sempre acumula água parada.  

8 Construi uma armadilha com garrafa PET para o mosquito (e funciona mesmo). 

8 Comprei aquele inseticida automático que fica ligado 24 horas. 

Angelo Rucaly Ali Figueiredo 
Governador Valadares

Para combater a reprodução do mos-
quito jogo sal grosso nos ralos, cana-
letas e pontos que possam acumular
água. Faço isso a cada quinze dias

Roberto Barrio
Belo Horizonte

Figueiredo (Governador Valadares) | André Ricardo
Garcia Silva (Uberlândia) | Liliana Guerra Rocha Cam-
pos (Belo Horizonte) | Alessandro Euber Almeida (Belo
Horizonte) | Petrônio Hosken de Souza (Juiz de Fora).
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A Cemig Saúde lançou, em março deste
ano, o seu Programa de Voluntariado Cor-
porativo. O trabalho voluntário sempre es-
teve presente no dia a dia da Operadora,
por meio de ações pontuais, como o Dia V
e o Natal Solidário, realizados anualmente,
além das demandas recebidas de institui-
ções de maneira informal. A implantação
do programa nasceu de um desejo apre-
sentado pelos próprios empregados da
Cemig Saúde, como forma de ampliar e
sistematizar as ações realizadas até en-
tão. 

O Programa conta atualmente com a parti-
cipação de 56 voluntários, entre emprega-
dos, contratados e estagiários da Operado-
ra. Ao todo, estão sendo atendidas 10 insti-
tuições, divididas em três áreas de atuação:
ações direcionadas ao público infantil, aos
idosos e às pessoas acamadas ou hospitali-
zadas. Os voluntários oferecem apoio às
instituições nas áreas de cultura e arte, saú-
de, educação e assistência administrativa.

Renata Gontijo, coordenadora do Progra-
ma, diz que é gratificante perceber como

todos os envolvidos saem ganhando nesse
processo. “Todos são beneficiados, a Cemig
Saúde, que tem a oportunidade de se firmar
como empresa adepta da responsabilidade
social; os voluntários, que encontram apoio
e orientação para colocar em prática o seu
desejo de atuar e, simultaneamente, apri-
moram suas habilidades pessoais e profis-
sionais; as instituições, que são beneficia-
das com a atuação de mais pessoas em sua
equipe; e, é claro, a comunidade atendida,
que passa a contar com uma força maior
para atendimento das suas necessidades”.

Os beneficiários que estiverem inadimplentes com o Prosaúde Integrado da Cemig (PSI) poderão parcelar seus débitos em até 12
vezes. Além disso, após o pagamento da 6ª parcela, poderá ser feito um novo parcelamento do saldo devedor, limitado a até 12 par-
celas. Para aqueles beneficiários que estiverem em vias de exclusão do plano por inadimplência, será oferecida ainda orientação
pelas assistentes sociais da Operadora, a fim de evitar novos débitos no futuro. 

DÉBITOS JUNTO AO PSI PODERÃO SER PARCELADOS EM ATÉ 12 VEZES

Cemig Saúde 
lança Programa 
de Voluntariado
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Suplemento do jornal Vida e Saúde – Abril de 2016

Na 75ª reunião do Conselho Deliberativo,
realizada em 18 de março de 2016, foram
aprovadas alterações no Regulamento
dos recursos administrativos ao Conselho
Deliberativo da Cemig Saúde.

A principal alteração foi a inclusão do pa-
rágrafo único, que estabelece que o recur-
so administrativo somente será protocoli-
zado se a solicitação tiver sido avaliada
pelos canais de relacionamento da Ope-
radora: atendimento e, em segunda ins-
tância, a Ouvidoria. O objetivo da adequa-
ção é agilizar a resolução das demandas,
que muitas vezes pode acontecer nessas
instâncias. 

Após serem avaliados pelos canais e pro-
tocolizados, a Ouvidoria terá até 10 dias
úteis para análise e encaminhamento dos
recursos administrativos à Diretoria Exe-
cutiva, com parecer baseado em toda a
documentação pertinente à demanda do
recorrente, assim como as informações
técnicas auxiliares na decisão.

Conforme previsto no Estatuto, cabe à Di-
retoria Executiva submeter ao Conselho
Deliberativo os pareceres sobre todos os
recursos administrativos de beneficiários
titulares ou seus representantes legais.

Ainda de acordo com o Estatuto, compete

ao Conselho Deliberativo, a análise e a de-
liberação sobre todos os recursos admi-
nistrativos apresentados pelos beneficiá-
rios titulares ou seus representantes le-
gais, após parecer da Diretoria Executiva,
bem como resolver os casos omissos do
Estatuto e dos Regulamentos dos planos
de benefícios assistenciais.

O Regulamento de Recurso Administrati-
vo pode ser consultado em www.cemig-
saude.org.br, do lado esquerdo da página,
em Estatuto e Regulamentos. O docu-
mento pode ser acessado ainda por meio
do link de redirecionamento disponível no
formulário.

Alterações no regulamento de recurso administrativo 
agilizam resolução das demandas
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NOVOS CONVÊNIOS CEMIG SAÚDE

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

BARBACENA
Clínica de Fisioterapia ..........................................Fisofonocenter Barbacena – Rua Cesário Alvim, 68 – Caminho Novo .............................................................32-3051-3305

BELO HORIZONTE
Dermatologia Clínico-Cirúrgica..........................Mariana Ribeiro Pinheiro – Avenida Francisco Sales, 1463 – Sala 1105 – Santa Efigênia ................................31-3653-6714
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 31-3653-6741
Psiquiatria................................................................Sálvio Luiz Moreira Penna – Avenida do Contorno, 9215 – Sala 807 – Prado..................................................31-3292-6926
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 31-3313-1800
Gastroenterologia ..................................................Fabiana de Oliveira Torres Rubistein – Rua Levindo Lopes, 333 – Sala 409 – Savassi .................................31-3281-0690
Endocrinologia ........................................................Sara Pinto Coelho de Oliveira T. Rubinstein – Rua Levindo Lopes, 333 – Sala 409 – Savassi ....................31-3281-0690
Clínica Médica.........................................................Clínica Guadalupe – Avenida dos Engenheiros, 903 – Alípio de Melo.................................................................31-3656-5611
Clínica Médica.........................................................Facialis – Rua Domingos Vieira, 343 – Sala 1001 – Santa Efigênia .......................................................................31-3582-6555
Centro de Diagnósticos ........................................Nucleoson – Rua dos Otoni, 909 – 20º Andar – Santa Efigênia ...........................................................................31-3274-6277
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 31-3274-6445
Clínica Médica/Geral ............................................Leonardo Pereira Florêncio – Avenida dos Andradas, 3323 – Sala 803 – Santa Tereza ..................................31-2510-3355
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 31-2510-3311

CARATINGA
Psicologia.................................................................Juliana Carvalho Sathler Martins – Avenida Olegário Maciel, 143 – Sala 703 – Centro.................................33-3321-1800
Clínica Médica.........................................................Clínica São Camilo – Caratinga – Rua Coronel Antonio da Silva, 521 – Sala 402 – Centro ..............................33-3321-7800

DIAMANTINA
Otorrinolaringologia..............................................Caroline Guimarães Cardoso – Praça Redelvim Andrade, 564 – Centro..........................................................38-3531-2095
Fisioterapia..............................................................Walber Antônio Lima – Rua da Glória, 157 – Centro ...........................................................................................38-3531-8695

IPATINGA
Clínica Médica.........................................................Maia & Maltez Serviços Médicos Ltda – Rua Divinópolis, 33 – Centro ..........................................................31-3821-7479
Clínica Médica.........................................................Ser Nobre Fisioterapia e Saúde – Rua Osvaldo Cruz, 200 – Cidade Nobre ....................................................31-3826-1808

ITABIRA
Psicologia.................................................................Cristiane Maria Viana Lage – Rua Água Santa, 354 – Casa – Centro...............................................................31-3831-1873

ITAÚNA
Clínica Médica.........................................................Clínica do Coração Dr. Élvio Marques – Rua Diógenes Nogueira, 11 – Sala 08 – Centro...............................37-3242-3585

LAVRAS
Clínica Médica.........................................................Clínica Canaan – Rua Doutor João Silva Pena, 88 – Sala 01 – Centro ................................................................35-3822-4068

PATOS DE MINAS
Clínica Médica.........................................................Clínica Terapêutica Renascer – Rua Maestro Randolfo, 71 – Centro................................................................34-3061-6999
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 34-3061-3005
Clínica Médica.........................................................Clínica Intermed – Dra. Alessandra Dias – Rua Padre Caldeira, 386 – Centro...................................................34-3820-1050

POUSO ALEGRE
Clínica Médica/Geral/Endocrinologia..............Paula Vidoto Abrão Ferreira – Avenida São Francisco, 67 – Primavera ............................................................35-3425-9777

SÃO LOURENÇO
Fisioterapia..............................................................David de Araújo Nunes – Rua Barão do Rio Branco, 151 – Sala 01 – Centro .....................................................35-3332-2390

SERRO
Clínica Médica.........................................................Medclin – Rua Padre João Moreira, 80 – Centro....................................................................................................38-3541-2317

VARGINHA
Nutricionista ...........................................................Lívia Monteiro e Silva – Rua Alberto Cabre, 244 – Vila Pinto.............................................................................35-3214-6411

CONSULTA À REDE CONVENIADA 
A rede conveniada e a relação de profissionais descredenciados e substituídos são atualizadas frequente-
mente. Para consultá-las, acesse www.cemigsaude.org.br, seção Links úteis, <<Convênios de Saúde>> ou
<<Substituição de Prestadores>>. Você também pode fazer a consulta pelo aplicativo da Cemig Saúde pelo
smartphone ou tablet. Nesse caso, o beneficiário consegue acessar apenas a rede conveniada.


