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Como se prevenir das doenças
de inverno

n Cemig Saúde cada vez mais digital
e sustentável
Leia mais na página 3

n Avaliação pré-anestésica – Segurança
e tranquilidade para o paciente
Leia mais na página 7
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COM A PALAVRA, A DRP

Modelo multidimensional de saúde do idoso
O aumento da longevidade da população
brasileira tem trazido à tona a necessidade
de mudanças na estruturação das redes de
atenção à saúde, devido à maior carga de
doenças crônicas e incapacidades funcionais dos idosos, provocando o uso mais intensivo dos serviços de saúde.

Texto baseado em informações cedidas pelo
Geriatra Edgar Moraes – CRM 22258-MG
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Porém, embora as doenças sejam mais frequentes nas pessoas com mais de 60 anos,
nem sempre elas estão associadas à dependência funcional. Dessa forma, não
basta para o profissional que cuida de idosos saber se ele tem ou não doenças, pois
90% deles as têm. Atualmente, um indicador mais efetivo é a capacidade funcional,
que é definida pela ausência de dificuldades no desempenho de certos gestos e de
certas atividades da vida cotidiana.
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Diante da narrativa acima, reforço, cada vez
mais, a necessidade de investimentos na
prevenção e promoção da saúde, como a
que é oferecida pela Cemig Saúde, por
meio dos programas realizados pela Gerência de Saúde da Operadora.
Com todos os esforços e dedicação destes
profissionais, ainda temos muito a conquistar e avançar na manutenção da saúde de
nossos idosos, que hoje correspondem a
28% das 61 mil vidas (ativos, aposentados,
pensionistas, dependentes e autopatrocinados existentes no plano) que recebem
nossos cuidados.
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Idoso robusto: acima de 60 anos com controle de fragilidade.
Idoso frágil: acima de 60 anos com fragilidade acentuada e com comprometimento da saúde.

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

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

Conselho Deliberativo: Mauro Marinho Campos (Presidente), Antônio Lisboa de Oliveira, Frederico Alvarez Perez, João Martins de Melo

E X P E D I E N T E

Embora seja muito importante o diagnóstico clínico registrado na Classificação de
Doenças (CID), isso, isoladamente, não deixa claro o quadro funcional do idoso. Indivíduos com o mesmo diagnóstico clínico podem ter capacidade funcional absolutamente distinta um do outro. Assim, as fronteiras entre conceitos de saúde, doenças,
dependência e incapacidades devem estar
bem definidas.

Filho, José Antônio Cirilo, Ronalde Xavier Moreira Junior, Wolmar Ferreira de Paula e Zulmira Rodrigues A. Gomes de Minas (titulares).
Alessandro Batista, Antônio Reginaldo Correa da Fonseca, Humberto Donisete de Faria, Paula Sylvia Ridolfi Carrara, Demétrio Alexandre Ferreira, José Mauricio de Andrade Ferreira, Ney Eustáquio Rocha de Alencar e Rodolfo de Souza Monteiro (suplentes). Conselho
Fiscal: Warley Xavier Ferreira Pinto (Presidente), Carlos Renato de Almeida, Eugênio Canuto de Paula e Leonardo Felipe Mesquita (ti-

tulares). Eber Luiz Padrão França, Jair Cândido de Souza, Mônica Mansur Brandão e Wanderson Rodrigues da Silva (suplentes). Diretoria: Gilberto Gomes Lacerda, Arthur Saraiva Sette e Câmara e João Isidro Vinhal. JORNAL VIDA E SAÚDE: Publicação bimestral. Editado pela Assessoria de Comunicação - Tiragem: 21.300. Editora e Jornalista Responsável: Virgínia Saoli (MG09197JP). Redação: Virgínia Saoli, Patrícia Ferreira e Renata Duarte Santiago Gontijo. Impressão: Gráfica e Editora Expressa.. Correspondências: Av. Barbacena
472 - 8º andar - Barro Preto - CEP: 30190-130 - Fone: 0800 0309009 - Belo Horizonte - MG. E-mail: cemigsaude@cemigsaude.org.br.
Portal Corporativo: www.cemigsaude.org.br. Obs: as matérias publicadas neste
jornal são exclusivamente de caráter informativo, não gerando qualquer espécie
de direito ou obrigação por parte da Cemig Saúde.

3

CEMIG SAÚDE CADA VEZ MAIS
DIGITAL E SUSTENTÁVEL

Entre os dias 16 e 31 de maio, os beneficiários elegeram os novos representantes dos participantes nos
Conselhos Deliberativo e Fiscal da
Cemig Saúde.

Novos hábitos de leitura, sustentabilidade
e redução de custos. Essas são algumas
das razões que têm levado a Cemig Saúde
a investir na comunicação digital. Desde
que surgiu, a internet vem ganhando cada
vez mais espaço em nossas vidas. A possibilidade de acessar um universo de informações em uma única tela torna a frequência de uso ainda maior. Por isso, a Operadora tem procurado adequar seus veículos a
essa nova realidade.
Neste primeiro semestre, duas publicações ganharam um novo formato. Uma delas é o Jornal Vida e Saúde, que, a partir da
próxima edição, passará a ser enviado aos
beneficiários ativos somente em formato
digital.
Esta é uma tendência das publicações em
geral. Um dos maiores ganhos é o ambiental, pois, com a edição digital, evita-se a derrubada de árvores, o gasto de energia, além
do consumo da água usada na lavagem das
máquinas e fabricação das tintas.
Outro benefício é o fator custo, que começa
com a impressão gráfica e termina na entrega. Com a mudança, deixarão de ser impressos cerca de 8 mil exemplares, por edição, gerando uma economia para o plano.

Os principais destaques de 2015
reunidos em vídeo
Outra publicação que ganhou um novo formato este ano foi o Relatório de Gestão, divulgado pela Operadora anualmente como

BENEFICIÁRIOS ELEGEM
SEUS REPRESENTANTES NOS
CONSELHOS DELIBERATIVO
E FISCAL

A chapa 2 – De Olho na Cemig Saúde foi eleita com 4.713 votos. A chapa 1 – Saúde é Tudo na Vida obteve
3.524 votos.

canal de prestação de contas. Os principais
fatos de 2015, os resultados alcançados e
as perspectivas para 2016 foram reunidas
em um vídeo animado. Tradicionalmente,
esses dados eram divulgados em formato
impresso, revista eletrônica e apresentados
em um encontro de prestação de contas
para os beneficiários ativos e assistidos.
A escolha da nova plataforma teve como
objetivo apresentar os resultados da Cemig
Saúde de forma mais dinâmica e numa linguagem mais agradável para o público.
O vídeo foi divulgado em junho no portal
www.cemigsaude.org.br, na lista pública da
Cemig e enviado aos beneficiários assistidos que têm e-mail cadastrado na Cemig
Saúde. As informações completas do relatório anual, acompanhadas do relatório dos
auditores independentes e do parecer da
auditoria, podem ser consultadas em nosso portal, na sessão Demonstrações Contábeis, à esquerda da página.

Inicialmente a mudança do formato do jornal para digital será apenas para os beneficiários
ativos, porém, se você é participante assistido e deseja receber somente a versão digital, envie sua solicitação para o e-mail relacionamento@cemigsaude.org.br.

Os 8.296 votantes representam
39,21% do total de beneficiários aptos a votar. Os novos membros tomarão posse na reunião do Conselho Deliberativo do dia 24 de junho e
exercerão mandato de quatro anos,
a partir de 1º de julho.

Confira os eleitos
CONSELHO DELIBERATIVO
Categoria Participante Ativo – Mandato de 4 anos
Titular: João Carlos Gonçalves
Suplente: Vera Lúcia Borges
Sucessor: Sandrei Araújo Guimarães
Categoria Participante Assistido –
Mandato de 04 anos
Titular: Helbert Maia de Sá
Suplente: João Carlos Chagas Felipe
Sucessor: Wilcks Campos Filho
CONSELHO FISCAL
Categoria Participante Assistido –
Mandato de 04 anos
Titular: Vicente de Paula Castro
Suplente: Jefferson de Lima e Souza Filho
Sucessor: Jairo Moura Costa

Números
da eleição

Dos 8.296 votos, 6.113 foram
registrados pela internet e
2.183 pelo telefone.

Jornal Vida e Saúde
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Esclareça suas dúvidas sobre o
agendamento online do CPS
Desde 2015, os beneficiários do
Prosaúde Integrado da Cemig
(PSI) podem fazer seus agendamentos e cancelamentos de consultas no Centro de Promoção à
Saúde (CPS) por meio de um sistema online. Para orientá-los sobre a
forma correta de usar o sistema e
esclarecer as possíveis dúvidas,
reunimos as perguntas e respostas
mais frequentes sobre o sistema.
Em breve o agendamento poderá
ser feito também por meio do aplicativo da Cemig Saúde. Essa foi
uma das funcionalidades mais solicitadas pelos beneficiários desde
o lançamento do app. A previsão é
de que a funcionalidade esteja disponível a partir de setembro deste
ano.

Como acesso o agendamento online?
No portal www.cemigsaude.org.br, na seção
“Centro de Promoção à Saúde”, localizada no
menu superior da primeira página ou no lado direito, em “Links úteis”.
Ao acessar o sistema, você encontrará duas opções na tela inicial: “Primeiro Acesso” e “Efetuar
Login”. Se for a primeira vez que você acessa o
sistema, clique na opção “primeiro acesso”, para
cadastrar a senha. Em seguida, clique na opção
“efetuar login” para entrar no sistema.
Como faço para agendar uma consulta?
Assim que efetuar o login, você será redirecionado para a tela inicial do sistema.Para agendamento de consultas, clique na opção “Nova
Consulta” e siga as etapas direcionadas pelo
próprio sistema.

Como posso confirmar se minha consulta foi
realmente agendada?
Na tela inicial do sistema, opção “Minha área”,
constam as informações sobre suas próximas
consultas agendadas. Na opção “Histórico”, é
possível verificar todos os agendamentos realizados pelo sistema.
Se for necessário cancelar a consulta, é possível
fazê-la pelo sistema?
Sim, é possível. Na opção “Minha área”, disponível na tela inicial, procure a opção “Cancelar”, no
próprio agendamento.
Em caso de dúvidas na utilização do sistema, a
quem devo recorrer?
Há três opções:
Portal Cemig Saúde: ao clicar na opção “Centro
de Promoção à Saúde”, um dos links disponíveis
é o “Manual para utilização do agendamento online”, que pode auxíliar no acesso ao sistema.
E-mail: centrodepromocao@cemigsaude.org.br
Central de Atendimento: 0800 030 9009

Fique atento, pois no final do procedimento, aparecerá a opção de
“Confirmar” ou “Cancelar” o agendamento. É necessário clicar na opção “Confirmar” para efetivar o agendamento de consulta. Caso contrário, o processo não será finalizado e a consulta não será marcada.

PRAZO DE RETORNO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PASSA A SER DE CINCO DIAS
Em 1º de junho, os canais de atendimento
presencial, telefônico e e-mail passaram a
praticar um prazo de cinco dias úteis –
conforme estabelece a ANS – para retorno às solicitações de beneficiários e prestadores de serviços de saúde.
A adequação visa garantir maior assertivi-
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dade e qualidade das respostas às demandas recebidas por esses canais.
Prestar um atendimento de qualidade é
um objetivo perseguido diariamente pela
Cemig Saúde. Quando o beneficiário procura um dos canais disponíveis, há um caminho a ser percorrido para que a solicita-

ção dele seja respondida e o
ajuste no prazo de retorno irá garantir melhorias. Alguns assuntos, devido à complexidade, exigem um tempo maior para
retorno. Por isso, o tempo dedicado a esse
processo foi adequado, mantendo os limites previstos pela legislação que regula
os prazos de atendimento.
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SAIBA COMO SE PREVINIR DAS

DOENÇAS DE INVERNO
O inverno chegou. Com a troca de estação,
vem um friozinho que pede por edredom,
agasalho e comida e bebida que aqueçam.
O cenário é aconchegante, porém, o organismo sofre com as alterações bruscas de
temperatura e surgem gripes, resfriados e
alergias.
Segundo o pneumologista do Centro de
Promoção à Saúde (CPS), Márcio Guimarães, isso ocorre porque, na época do frio,
as pessoas se concentram mais em locais
fechados, o que facilita a propagação dos
vírus e bactérias que causam as chamadas “doenças de inverno”. “Outro problema
é que no Brasil, o inverno é marcado pela
ausência de chuva. Assim, nós temos simultaneamente um ar seco e frio, justamente o contrário do que o nosso trato
respiratório gosta, que é um ar quente e
úmido. É por isso que no inverno as pessoas tendem a piorar dos seus sintomas
respiratórios”, esclarece.
O médico explica que as doenças de inverno se dividem em duas categorias: infecciosas e não infecciosas, que por sua vez
subdividem-se em viróticas e bacterianas.
Dentre as viróticas estão os resfriados e as
gripes. O resfriado, embora provocado por
vírus, causa apenas o comprometimento
de parte do sistema respiratório, ou seja, a
pessoa fica com o nariz escorrendo, tosse
e dor de garganta, mas isso não se estende
para o restante do corpo. Em contrapartida, a gripe é provocada por outro tipo de
vírus, que é o Influenza. Nesse caso há o
comprometimento generalizado do sistema respiratório, provocando febre, mal estar, dor no corpo, perda do apetite, entre
outros sintomas.

Este ano, a população está ainda mais
apreensiva, com a incidência da gripe
H1N1. De acordo com o pneumologista, a diferença da gripe causada
pelo H1N1 é que ela pode comprometer o pulmão, causando
uma pneumonia virótica, para a
qual não existe tratamento específico. “O único medicamento
disponível atualmente é o Oseltamivir, conhecido comercialmente pelo nome Tamiflu, porém, ele é efetivo se ministrado durante as primeiras 48 horas. A partir
disso, o tratamento é voltado
para o combate
dos sintomas, até que o
próprio organismo forme anticorpos para
combater o vírus”.
Márcio salienta que o percentual de casos
que efetivamente evoluem para uma
pneumonia é mínimo, mas ainda assim é
importante tomar a vacina anualmente.
“Embora a vacina tomada no ano anterior
continue ativa no organismo, o vírus sofre
uma mutação, assim, os anticorpos da última vacina, não tem efeito sobre o vírus
modificado”.
É importante também evitar o contato
com pessoas infectadas e tomar muito líquido, pois o sistema respiratório quando
bem hidratado consegue se proteger melhor contra as infecções.

A Cemig Saúde oferece reembolso
de 80% do valor da vacina – pelo
PGE – para os beneficiários do plano. Aproveite esse benefício e proteja a sua saúde e a da sua família.

Doenças não infecciosas
Entre as principais doenças de inverno
não infecciosas estão as alergias. A melhor forma de prevenção é fazer um acompanhamento com o médico e usar corretamente o medicamento prescrito por ele.
Assim é possível evitar que uma alergia
possa evoluir e se tornar um fator facilitador para uma infecção bacteriana.

Jornal Vida e Saúde
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Comunicação via e-mail ajuda a ampliar
o contato com assistidos
Desde março do ano passado, a Cemig Saúde passou a adotar a comunicação via e-mail como um novo canal de informação. O envio de mala
direta eletrônica ajudou a ampliar o
contato com os beneficiários assistidos, que até então, recebiam nossas
comunicações apenas via Correios.
Além do maior alcance, uma das vantagens desse meio é melhorar a agilidade do acesso à informação. O processo de impressão e envio pelos
Correios pode fazer com que a infor-

mação demore mais de 15 dias para
chegar à casa do beneficiário.
Desde a implantação da mala direta
eletrônica, foram enviados mais de
60 mil e-mails, sobre assuntos diversos como alterações do plano, programas de promoção e prevenção,
informações sobre utilização do plano, entre outros. O índice médio de
leitura é de 30% dos e-mails enviados, o dobro do que normalmente é
apresentado nesse tipo de comunicação.

Se você é beneficiário assistido, autopatrocinado ou pensionista e ainda não cadastrou seu e-mail na
Cemig Saúde, solicite o cadastro por meio do e-mail relacionamento@cemigsaude.org.br e fique por
dentro de todas as notícias sobre o seu plano de saúde.

NA PONTA DA LÍNGUA
Quer ganhar um brinde personalizado da Cemig Saúde? Complete as frases abaixo e envie sua resposta para
a Assessoria de Comunicação da Cemig Saúde. Aqueles que responderem corretamente participarão do sorteio de 10 lancheiras térmicas. Os nomes dos ganhadores serão divulgados 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 dia 25 de julho.
Para solicitar autorização prévia para realização de procedimentos, deve ser encaminhado o
..............................................................., acompanhado do máximo de informações sobre o
.........................................; como laudos de exames, relatórios médicos e o local (prestador) em que o procedimento será realizado. Após a entrega, a solicitação será avaliada pela ............................................ O prazo para
resposta é de até ........................................................, exceto para aqueles que envolvem órteses, próteses e
materiais especiais, que precisam de um prazo maior.
Nome:

Jun. 2016
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AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA
SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA O PACIENTE
Para algumas pessoas, os momentos que
antecedem uma cirurgia podem ser
cheios de angústia e questionamentos.
Entre eles, o medo da anestesia é um dos
mais comuns. Isso ocorre porque o procedimento é cercado por uma série de mitos, gerados pela falta de conhecimento
sobre os seus reais efeitos. Por isso, a consulta pré-anestésica é tão importante,
pois é nela que o paciente poderá esclarecer todas as dúvidas.
O anestesiologista Carlos Henrique de
Castro afirma que é comum escutar no
consultório a seguinte frase: “não tenho
medo da cirurgia, mas tenho muito medo
da anestesia”. Segundo ele, isso ocorre
devido a forma como o assunto é divulgado. “Quando ocorre um erro anestésico, o
assunto é exaustivamente explorado pela
mídia, mas a verdade é que centenas de
milhares de procedimentos cirúrgicos
complexos são realizados sem que haja
qualquer complicação”. O médico explica
que é durante a consulta anestésica que
anestesiologista e paciente podem discutir todos os aspectos importantes do procedimento proposto. “Com frequência, o
paciente tem medos que não são justificáveis, e a simples explicação ajuda a reduzir a ansiedade”.
Desde 2006, a consulta pré-anestésica
tornou-se obrigatória em toda cirurgia, exceto nas situações de urgência. De acordo
com Carlos, é por meio dessa consulta e
dos exames complementares que são determinadas a função de vários órgãos do
paciente, como coração, pulmões e rins, e
como esses órgãos responderão ao estresse causado pela cirurgia e pela anestesia. “Dimensionar a reserva fisiológica e
adequar a técnica anestésica e a monitoração desses pacientes é fundamental pa-

ra o sucesso do procedimento cirúrgico.
Assim, um grupo especial de pacientes,
como idosos, hipertensos e diabéticos,
apresentam alterações orgânicas que precisam ser dimensionadas e, se possível,
corrigidas antes, durante e depois da cirurgia”, exemplifica.

Para o anestesiologista, a nossa cultura incentiva o controle de vários, senão todos,
os aspectos da vida, por isso, quando o paciente vai submeter-se a anestesia, é natural sentir medo. Porém, o médico enfatiza
que grande parte desses medos são infundados, e a consulta pré-anestésica é o melhor momento para esclarecê-los.

Quais são os tipos de anestesia?
Anestesia geral: na anestesia
geral a utilização de uma série
de medicamentos permite alcançar a inconsciência e ausência de dor para realizar a operação. É usada, por exemplo, em
cirurgias por videolaparoscopia, cirurgias de coração, cérebro e tórax, entre outras.

Bloqueios regionais: o paciente recebe anestesia na parte do
corpo que necessita ser operado como, por exemplo, um dos
braços ou uma das mãos. É
muito utilizada em cirurgias ortopédicas.

Bloqueios do neuroeixo: raqui
e peridural. Esses dois tipos de
anestesia permitem ao cirurgião operar os membros inferiores e determinados tipos de
cirurgias abdominais, como
procedimentos ginecológicos.
Nesta modalidade de anestesia
a inconsciência não é obrigatória e alguns pacientes pedem
para ficar acordados.

Sedação: pode ser utilizada
quando não há grandes estímulos dolorosos, de curta duração
ou quando esses estímulos são
controlados por outras modalidades de anestesia como, por
exemplo, a raquianestesia, peridural, os bloqueios regionais.

Jornal Vida e Saúde
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NOVOS CONVÊNIOS CEMIG SAÚDE*
CIDADE/ESPECIALIDADE..............................CONVENIADO/ENDEREÇO.........................................................................................................TELEFONE
BARBACENA
Hospital....................................................................Hospital São Francisco de Barbacena – Rua Padre Anchieta, 48 – Centro ..........................................32-3339-9226
..............................................................................................................................................................................................................................................................32-3339-9227

BELO HORIZONTE
Ortopedia e Traumatologia .................................Alexandre de Paiva Coura – Avenida Afonso Pena, 2436 – Funcionários ................................................31-2105-6320
..............................................................................................................................................................................................................................................................31-2105-6344
Clínica Médica ........................................................Angiocore – Rua Alvarenga Peixoto, 1408 – Sala 804 – Santo Agostinho ..................................................31-3293-1558
Ortopedia e Traumatologia .................................Daniel de Abreu Oliveira – Rua dos Aimorés, 2125 – Lourdes .................................................................31-3349-2600
..............................................................................................................................................................................................................................................................31-3349-2638
Clínica Médica ........................................................Policlínica Salud – Avenida Amazonas, 115 – 6º Andar – Centro ..............................................................31-3115-8601

CAXAMBU
Laboratório .............................................................Biolab Análises Clínicas – Avenida Henrique Monat, 906 – Belvedere ...................................................35-3341-7731

CONSELHEIRO LAFAIETE
Clínica Médica ........................................................Ocular Clínica de Olhos – Rua Vereador Juca Pena, 65 – Sala 301 – Centro ..........................................31-3721-2393

CRUZÍLIA
Fisioterapia .............................................................Karysne Rezende Pereira Silva – Rua Palmira Ferreira Maciel, 66 – Centro ..........................................35-3346-1882

CURVELO
Clínica Médica ........................................................Mariana Lages Serviços em Saúde – Rua Desembargador Barata, 58 – Sala 403 – Centro ...............38-3721-6151
..............................................................................................................................................................................................................................................................38-99959-6151

DIAMANTINA
Clínica Médica ........................................................JAD Clínica Médica – Praça Redelvim Andrade, 577 – Centro ..................................................................38-3531-1911

DIVINÓPOLIS
Psicologia ................................................................Laura Wildemberg Fiedler – Rua Maranhão, 179 – Centro.......................................................................37-99835-5851
..............................................................................................................................................................................................................................................................37-99904-6321

ITAJUBÁ
Clínica Médica ........................................................Instituto da Hérnia – Rua Engenheiro José Nogueira Leite, 178 – Varginha.............................................35-3012-1461

JUIZ DE FORA
Acupuntura/Médico .............................................Hélio de Filippo Carneiro – Rua Halfeld, 807 – 4º Andar – Centro..........................................................32-3211-5362
..............................................................................................................................................................................................................................................................32-3215-6418
Clínica Médica ........................................................Vitae Centro Clínico – Avenida Barão do Rio Branco, 2001 – Salas 2206/2207 – Centro .....................32-3212-5659
..............................................................................................................................................................................................................................................................32-3212-6398

MONTES CLAROS
Clínica de Fisioterapia .........................................Núcleo de Reabilitação e Fisioterapia – Rua Santo Antônio, 26 – Todos os Santos ...........................38-3221-3104

NOVA LIMA
Clínica Médica ........................................................Spinerad Serviços Médicos – Avenida Oscar Niemeyer, 400 – Sala 408 – Vale do Sereno ..................31-3264-9590
..............................................................................................................................................................................................................................................................31-3264-9387

PASSOS
Pediatria ..................................................................Cristina Grintaci Pereira Bertolini – Rua José Merchioratto, 174 – 2º Andar........................................35-3529-3703

PATOS DE MINAS
Nutricionista...........................................................Thaizy Geralda da Silva – Rua Deiró Borges, 268 – Centro .....................................................................34-3821-2013

POUSO ALEGRE
Clínica Médica ........................................................P.A. Clínica de Doenças Cardiopulmonares – Rua Salvador dos Santos Nora, 25 – Sta. Dorotéia.....35-3449-2500

UBERABA
Clínica Médica ........................................................Retina Center – Uberaba – Avenida Nenê Sabino, 640 – Olinda ............................................................34-3331-1177
*Para conferir a relação completa acesse www.cemigsaude.org.br.

AJUDE A MANTER OS DADOS DOS PRESTADORES ATUALIZADOS
Se você encontrar alguma informação de um dos nossos prestadores desatualizada em nosso portal, informe-nos pelo
0800 030 9009 ou pelo e-mail relacionamento@cemigsaude.org.br. Fazendo isso você nos ajuda a manter nossa lista de
prestadores sempre em dia.
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