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Você pode salvar vidas
Entenda como funciona a doação de medula óssea – Leia mais na página 5

n Cemig Saúde alcança faixa máxima
do IDSS
Leia mais na página 3

n Reembolso e boleto são alguns
dos processos que mudam com
a implantação do novo software
Leia mais na página 7
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COM A PALAVRA, A DRP

DOIS ANOS DE MANDATO COM MUITO
TRABALHO

Sinto-me honrado por esses dois anos de
trabalho na Cemig Saúde, uma vez que,
como aposentado, pude sentir as dificuldades pelas quais passam os nossos beneficiários, sejam eles ativos, aposentados
ou pensionistas. Por dificuldades me refiro
principalmente à falta de profissionais em
algumas áreas geográficas mais afastadas
de Belo Horizonte.
Embora muito tenha sido feito para a melhoria de nossa rede conveniada, estamos cientes de que nem sempre nossos
objetivos são alcançados, e isto se explica, entre outros motivos, por fatores como a escassez de profissionais, clínicas e
hospitais nessas regiões. A concorrência,
o corporativismo e até mesmo o desinteresse de profissionais em se conveniarem
com a Cemig Saúde são algumas das dificuldades que enfrentamos no dia a dia.
Muitos de nossos beneficiários sentem dificuldade em compreender o funcionamento do nosso plano de saúde e o seu
regulamento. Por isso, faço um convite a
todos, para que acessem o nosso site e
leiam com maior frequência os nossos
jornais e informativos, pois eles são muito
importantes para obtenção das informaOut. 2016
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ções relativas ao nosso plano de saúde.
Quero falar ainda sobre os desafios para
os próximos anos. Nossa equipe de gestores e colaboradores tem em mãos o desafio de tornar a Cemig Saúde a melhor operadora de autogestão do Brasil até 2020.
Um dos grandes passos para essa meta
começa em 2017, que chegará com muitas
inovações, começando pela entrega do
projeto Tríade, que traz um novo e moderno software de gestão. As atividades da
Operadora começam a ser executadas no
novo sistema a partir de janeiro de 2017.
Sobre esse trabalho, gostaria de destacar
a participação da DRP no comitê de
acompanhamento do projeto, formado
pelos diretores e pelo superintendente da
Cemig Saúde. Esse grupo acompanha,
por meio de reuniões mensais, o anda-

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

mento de cada etapa da implantação do
novo software.
A Cemig Saúde, com certeza, será uma nova operadora na prestação de serviços de
saúde com esse sistema. E não pararemos
aí. Muitas mudanças positivas serão vistas
a partir do próximo ano, e poderão ser
acompanhadas em nosso site, que entrará
o ano de 2017 de cara nova, com um layout
totalmente reformulado e uma série de
inovações para os nossos beneficiários.
Aproveito para agradecer com muito carinho à equipe da Cemig Saúde. Diretores,
superintendente, gestores, supervisores
e, de modo especial, empregados, contratados e estagiários, pessoas que administram o nosso plano de saúde com tanta
eficiência e eficácia, superando dificuldades incalculáveis.

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

Conselho Deliberativo: Ronalde Xavier Moreira Júnior (presidente), Antônio Lisboa de Oliveira, Frederico Álvarez Perez, Helbert Maia

E X P E D I E N T E

Em 1º de setembro deste ano, completei
dois anos de trabalho prestado à Cemig
Saúde, à frente da Diretoria de Relações
com os Participantes (DRP). Desde a minha posse, em 2 de setembro de 2014, tenho procurado honrar os quase cinco mil
beneficiários que, entre os cerca de nove
mil votantes, me confiaram o seu voto.
Não foi fácil dar os primeiros passos nessa diretoria, mas sinto orgulho por ter
cumprido a metade do mandato para o
qual fui eleito.

de Sá, João Carlos Gonçalves, José Antônio Cirilo, Paula Sylvia Ridolfi Aguiar Carrara, Wanderson Rodrigues da Silva (titulares). Antônio Reginaldo Correa da Fonseca, Demétrio Alexandre Ferreira, Hélder Godinho da Fonseca, Helder Lara Ferreira, João Carlos
Chagas Felipe, José Maurício de Andrade Ferreira, Rodolfo de Souza Monteiro, Vera Lúcia Borges (suplentes). Conselho Fiscal: Warley Xavier Ferreira Pinto (presidente), Carlos Alberto Ribeiro Oliveira Pinto, Leonardo Felipe Mesquita, Vicente de Paula Castro (titu-

lares), Eber Luiz Padrão França, Giordano Bruno Braz de Pinho Matos, Jefferson de Lima E Souza Filho, Mônica Mansur Brandão
(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: 13.590. Editora e Jornalista Responsável: Virgínia Saoli
(MG09197JP). Redação: Patrícia Ferreira (MG0019157JP). Impressão: Gráfica 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.
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Planejamento estratégico da
Cemig Saúde passa por
avaliação e revisão em 2016
Há três anos a Cemig Saúde elaborou, pela
primeira vez, o planejamento estratégico
da Operadora. O resultado desse trabalho
foi um mapa estratégico, que, naquela ocasião, era composto por 27 objetivos estratégicos, definidos com o intuito de levar a
Cemig Saúde ao alcance da sua visão: ser
a melhor Operadora de autogestão do Brasil até 2020.
Desde então, a equipe da Operadora vem
trabalhando na execução das ações definidas para o cumprimento de cada iniciativa. Este ano, uma etapa importante desse ciclo foi realizada: a revisão dos objetivos e iniciativas que compõem o mapa estratégico.
Lucas Gressi, responsável por monitorar o
cumprimento das ações, diz que essa é
uma etapa natural e esperada ao longo da
execução de um planejamento estratégico.
“Trata-se de um processo de longo prazo e
no decorrer do tempo acontecem mudan-

CEMIG SAÚDE ALCANÇA
FAIXA MÁXIMA DO IDSS

ças de cenário ou até dentro da própria
empresa, levando à necessidade de uma
revisão”.
O replanejamento foi concluído em junho
deste ano. O novo mapa estratégico conta
agora com 20 objetivos estratégicos, que
se desdobram em 18 iniciativas.
Acesse www.cemigsaude.org.br e conheça
o mapa revisado.

A Cemig Saúde foi classificada como a segunda melhor entre as operadoras de autogestão de médio
porte, que oferecem plano ambulatorial e hospitalar. Esse foi o resultado apontado pelo Índice de Desenvolvimento da Saúde Suplementar (IDSS) 2015. Este ano a
Operadora obteve nota 0,83 em
uma escala que varia de 0 a 1.
O IDSS é conhecido como a “nota”
das operadoras e compõe o conjunto de indicadores de desempenho do planejamento estratégico
da Cemig Saúde. A meta estabelecida para este ano era de 0,82.
Com base na análise de indicadores definidos a partir de dados enviados periodicamente pelas operadoras à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Programa de Qualificação da Saúde Suplementar avaliou a atuação de 975
operadoras, sendo 695 do segmento médico-hospitalar e 280 exclusivamente odontológicas. Dessas,
somente 253 conseguiram nota
máxima – entre 0,80 e 1,00.

Jornal Vida e Saúde
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Dia V reúne voluntários em
prol do resgate da cidadania
Um mutirão de solidariedade e resgate da
cidadania. Assim foi marcado mais um Dia
do Voluntariado, realizado em agosto, na
Associação das Obras Pavonianas de Assistência, localizada no bairro Vila Paris, região Centro-Sul de Belo Horizonte.
Realizado pela Cemig Saúde em parceria
com as empresas do Grupo Cemig, Cemig
Telecom, CeMais, Gasmig, Gremig, AIC, Indi, Axxiom e Forluz, a ação é uma oportunidade para que os moradores da comunidade acessem serviços de saúde, beleza, cidadania, cultura e lazer.
Cerca de 1200 pessoas compareceram ao
local. Quem passou por lá aproveitou uma
série de benefícios gratuitos como emissão
de RG, atendimento médico e oftalmológico, orientações sobre saúde bucal, bazar,
oficina de beleza, além de circuito de brincadeiras para as crianças.
A moradora da comunidade, Tadna Ferreira,
tem dois filhos que são atendidos pela instituição e aproveitou a oportunidade de participar das atividades ao lado das crianças.
“Foi muito bom poder fazer várias coisas
em um único lugar, cortei o cabelo, fiz exame de vista, fui atendida pelo médico e ainda participei das outras oficinas. Meus filhos também gostaram muito das brincadeiras. Todas as atividades foram muito importantes para a comunidade”.
Mas tudo isso só foi possível graças à dedicação dos cerca de 120 voluntários. O trabalho deles começou muitos dias antes do
evento, arrecadando e triando doações, auxiliando na divulgação e na montagem do
evento. Antônio Bolivar, que trabalha na Cemig, participou pela segunda vez do Dia V,
Out. 2016
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acompanhado pela esposa, Fernanda Veneranda e das duas filhas, Júlia e Luiza. Antônio acredita que participar do Dia V, além de
ser muito gratificante, é algo que faz muito
bem para a alma de quem participa. “Aqueles que nunca se voluntariaram estão perdendo uma oportunidade ímpar, pois o
maior ganho com certeza é nosso, que saímos daqui com um crescimento pessoal
que só o olhar para o próximo é capaz de
trazer. Aqui temos a chance de ajudar o outro e de lembrar que podemos fazer do
mundo um lugar mais humano”.
Para Fernanda, foi um orgulho imenso ver
toda a família envolvida em uma ação de
amor ao próximo. “Desde pequenas elas
querem participar junto com a gente, e eu
sei que esse é um aprendizado que elas vão
levar para o resto da vida”.
Padre André Callegari, que preside a instituição, se emocionou ao falar do resultado
do evento. “Foi um dia muito alegre e cheio
de criatividade. Só posso parabenizar a todos os voluntários e pedir que continuem
com esse entusiasmo, porque o mundo
precisa de pessoas assim, dispostas a se

doar pelo outro. Eu acredito que ações como essa são instrumentos que permitem à
sociedade crescer e se aceitar um pouco
mais, sem fazer distinção entre as pessoas.
O voluntariado é o caminho mais certo para
a realização pessoal, afinal, a alegria dos outros é a nossa alegria”.

Os frutos
Ao todo foram arrecadadas cerca de três
toneladas de doações, entre roupas, sapatos, brinquedos, itens de higiene pessoal,
material de limpeza, 251 pacotes de biscoito e 315 litros leite longa vida. O faturamento do bazar bateu recorde este ano, com
uma quantia de R$ 3.050, destinada às
ações das Obras Pavonianas.

Parcerias do bem
O Dia V contou com a contribuição de mais
de 20 parceiros, profissionais e empresas
voluntárias que doaram seu tempo e serviço para que esse evento se tornasse realidade.
Nosso muito obrigado ao Centro Oftalmológico Biovisão, Água Mineral Viva, Adubos
Amigão, Gráfica VBR, Carlos Renato Finanças Criativas, Casa do Beco, Ceduc, Cabeleireiros de Cristo, DrogaMaxi, Hospital Felício Rocho, Laboratório Geraldo Lustosa, Laboratório Hermes Pardini, Instituto Lisboa,
Instituto de Beleza Metamorfose, Instituto
de Identificação de Minas Gerais, Hospital
Lifecenter, Movimento das Donas de Casa e
Consumidores de Minas Gerais, Oculare Oftalmologia, OdontoPrev, Secretaria de
Abastecimento Municipal, Drogaria Araúlo,
Tetê Araújo Massoterapia e Estética e Instituto Vizibelli.

5

Você pode salvar vidas
Seja um doador de medula óssea
O transplante de medula óssea é um tratamento que pode beneficiar portadores de
várias doenças como Leucemia, Linfomas,
doenças originadas do sistema imune em
geral, dos gânglios e do baço, e anemias
graves em diferentes estágios. O tratamento consiste em substituir uma medula
óssea deficiente por células de uma medula normal, a fim de reconstituir uma medula saudável.
Porém, para quem precisa, não é tão simples assim encontrar um doador. Estimase que a chance de achar alguém compatível é de 1 a cada 100 mil, ou até menor.
No Brasil, a mistura de raças dificulta ainda mais a identificação de doadores compatíveis. De acordo com o hematologista,
José Quintão, a possibilidade maior é encontrar um doador entre os irmãos. “Como se trata de herança genética, a chance
de ser compatível é de 25% por irmão.
Portanto, quanto mais irmãos houver,
maior a probabilidade de encontrar um
doador dentro da família”.
Com as famílias cada vez menores, 60% a
70% dos pacientes que necessitam de um
transplante de medula óssea não encontram doadores entre os familiares. A opção
neste caso é recorrer aos registros de doadores voluntários, pessoas que se dispõem a doar uma pequena parte de sua
medula óssea para qualquer paciente que
necessite de um transplante desde que seja compatível com ele.

compatibilidade seja total, mas existem
casos em que o transplante é feito sem essa totalidade e pode dar certo”.

Como se tornar um doador
Os hemocentros regionais ou mais conhecidos como bancos de sangue públicos
são responsáveis por cadastrar os interessados em se tornar doadores de medula
óssea. Os dados são agrupados em um registro único e nacional, o Redome. A pessoa pode ser voluntária para a doação de
sangue, medula ou de ambos. É importante que este desejo seja explicitado no momento do cadastro.
Existem alguns requisitos, como ter boa
saúde (sem doenças infecciosas, como
Hepatite, Chagas, HIV, Sífilis e outros pro-

blemas como Diabetes, Câncer e doenças
específicas do sangue). É necessário ter
entre 18 e 55 anos para fazer o cadastro,
mas a pessoa pode ser chamada até os
60 anos.
Para aumentar as chances de identificação de um doador compatível para um paciente que necessita do transplante é imprescindível manter o cadastro no Redome atualizado. O doador deve lembrar que
irá permanecer no registro até completar
60 anos de idade e que a convocação para
realizar a doação pode demorar alguns
anos ou nem chegar a acontecer. Por isso,
o doador deve informar sempre que houver alteração em qualquer dado do cadastro. Esta informação pode ser encaminhada pelo site do Redome ou por meio do Hemocentro que o cadastrou.

COMO É FEITA A DOAÇÃO
A doação é um procedimento que se faz em centro cirúrgico, sob anestesia
peridural ou geral, e requer internação de 24 horas.
A medula é retirada do interior de ossos da bacia, por meio de punções.
O procedimento leva em torno de 90 minutos.
A medula óssea do doador se recompõe em apenas 15 dias.
Nos primeiros três dias após a doação pode haver desconforto
localizado, de leve a moderado, que pode ser amenizado
com o uso de analgésicos e medidas simples.
Normalmente, os doadores retornam às suas
atividades habituais depois da primeira
semana após a doação.

O médico afirma que a compatibilidade
não tem relação com o tipo sanguíneo, e
sim com a genética. “É importante que as
características sejam compatíveis para
evitar a rejeição, ou seja, o ideal é que a
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CEMIG SAÚDE LANÇA CANAL DE VÍDEOS PARA TIRAR
DÚVIDAS SOBRE O PLANO
A Cemig Saúde acaba de lançar um novo canal de comunicação entre a Operadora e os beneficiários. Estamos falando do Como Assim?,um canal de vídeos educativos sobre os assuntos do Prosaúde Integrado da
Cemig (PSI) que mais geram dúvidas entre os beneficiários.
Cada vídeo abordará um tema específico, como autorizações, reembolsos, teto adicional, perigos da judicialização, desperdícios e muitos outros. O veículo é uma forma de explicar pontos relevantes do regulamento do
plano de forma objetiva e descomplicada.
Os vídeos serão enviados a cada dois meses pelo Cemig Online – informativo diário da Cemig – pelos e-mails cadastrados dos assistidos e ficarão disponíveis no aplicativo, no site e no novo canal da Operadora no Youtube.

QUANDO IR AO PRONTO-ATENDIMENTO?
O tema do primeiro vídeo do canal Como assim? foi a importância de evitar resolver situações de rotina no pronto-atendimento.
Essa é uma prática que pode trazer prejuízos tanto para a sua saúde quanto para o plano. Por isso, fique atento às nossas dicas e
saiba diferenciar se o seu caso precisa de um atendimento de urgência ou emergência, ou se pode ser resolvido em uma consulta
programada.
Por que o pronto-atendimento deve ser
evitado em situações de rotina?
Porque o atendimento de urgência trata
somente os sintomas, não investiga a causa da doença. Além disso, esse tipo de
atendimento não dá direito ao retorno e
acompanhamento com o mesmo médico.
Em situações de rotina, os pacientes devem sempre se dirigir à clínica ou ao consultório médico, preferencialmente de clínica geral, para terem, de maneira exata,

as suas necessidades básicas atendidas.
A atenção ambulatorial, fora das rotinas
de urgência e de emergência, permite ao
médico consultar e estudar o paciente como um todo, numa abordagem geral e
completa, além de avaliar na consulta de
retorno se o diagnóstico está correto e se
o tratamento foi adequado.
Confira algumas das emergências
mais comuns
n Dor no peito.

n Dormência nos braços ou pernas.
n Dor de cabeça forte.
n Febre alta, acima de 39,5ºC.
n Intoxicação alimentar.
n Perda de consciência.
Alguns casos que não precisam ser
atendidos no pronto-atendimento
n Dor crônica.
n Solicitação de receita de medicamento.
n Solicitação de exame de laboratório.
n Lesão crônica de pele.

Você sabe identificar o número da sua carteirinha?
Alguns beneficiários estão tendo dificuldade na hora de informar o número do cartão do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI). No cartão do plano são descritas duas sequências numéricas: Matrícula e CNS.
O número da matrícula é o que deve ser informado no momento da marcação de consultas e outros
procedimentos pelo plano. Já o CNS é o número do seu Cartão Nacional de Saúde, ou seja, sua identificação junto ao Sistema Único de Saúde (SUS). Agora você já sabe, quando for marcar um procedimento
pelo plano, procure no seu cartão o campo “Matrícula”, logo abaixo do nome do beneficiário.

Out. 2016
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Fique por dentro do que muda com a implantação
do novo software de gestão da Cemig Saúde
A partir de janeiro de 2017, a implantação do novo software de gestão da Cemig Saúde trará uma série de facilidades nos serviços oferecidos
aos beneficiários, que ganharão mais comodidade na hora de fazer suas solicitações. Nesta edição falaremos sobre o que muda no processo
de emissão de boleto e solicitação de reembolso. Vamos conferir?

Emissão de boleto
Os valores referentes às contribuições e coparticipações no plano de saúde são descontados diretamente no contracheque do beneficiário. No caso
dos assistidos e autopatrocinados, quando o saldo
no contracheque não comporta os descontos, é

emitido um boleto com data de vencimento para o
dia 20 do mês seguinte. Atualmente, caso o beneficiário não consiga fazer o pagamento até a data do
vencimento, uma nova via só pode ser emitida no
mês seguinte.

Como é hoje

Com o novo sistema, o beneficiário não terá mais
esse inconveniente, pois a segunda via poderá ser
emitida em qualquer dia do mês, diretamente no
portal da Cemig Saúde.

Como será no futuro

Para emitir a segunda via, o beneficiário precisa comparecer
ao atendimento presencial da Cemig Saúde ou entrar em contato com a central de atendimento, e isso só pode ser feito até
o dia do vencimento do boleto.

Emissão de segunda via poderá ser feita pelo portal da Cemig Saúde, em qualquer data.

Todos os débitos em aberto são acumulados no boleto do mês
seguinte.

Boleto não será cumulativo, ou seja, a cada mês será emitido um boleto com a cobrança somente dos
valores referentes àquele mês de competência, da mesma forma que é cobrada a conta de luz, por exemplo.

Boleto vence sempre no dia 20 do mês seguinte ao desconto
no contracheque. Exemplo: débito referente ao contracheque
do mês de junho, boleto com vencimento no dia 20 de julho.
Para autopatrocinados, o boleto vence sempre no dia 20 do
mês seguinte ao da competência da mensalidade . Exemplo:
débito referente à mensalidade de junho, boleto com vencimento no dia 20 de julho.

Para assistidos: data de vencimento passará para o último dia do mês seguinte ao desconto no contracheque. Exemplo: débito referente ao contracheque do mês de junho, vencimento será no dia 31 de julho.
Para autopatrocinados: data de vencimento passará para o último dia do mês da competência da mensalidade. Exemplo: débitos referente à mensalidade de junho, boleto com vencimento no dia 30 de junho.

Solicitação de reembolso
Solicitação

Como é hoje
8 Solicitações de reembolso são feitas via portal, atendimento presencial, correios e malote.

Solicitação de reembolso, aprovação de teto adicional, FCAS e
cadastro de medicamento de
uso contínuo.

Acompanhamento do processo.

8 As solicitações de autorização de FCAS, teto adicional e cadastro
de receitas são feitas por e-mail ou entrega presencial.
8 No momento da solicitação, todas despesas são digitadas em um
único protocolo, mesmo quando há mais de um comprovante de despesa.

O beneficiário não acompanha o andamento do processo.

Como será no futuro
8 Todas as solicitações poderão ser feitas via portal de serviços,
aplicativo, atendimento presencial, correios e malote.
8 As solicitações de autorização de FCAS, teto adicional e cadastro de receitas poderão ser feitas, também, via portal de serviços.
8 As despesas deverão ser digitadas separadamente, ou seja,
será gerado um protocolo para cada comprovante de despesa.

O beneficiário receberá por e-mail o número de protocolo da solicitação. O deferimento ou indeferimento da solicitação também
será encaminhado para o beneficiário por e-mail e ficará disponível para consulta no portal e no aplicativo.

Jornal Vida e Saúde
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NOVOS CONVÊNIOS CEMIG SAÚDE*
CIDADE/ESPECIALIDADE.............................CONVENIADO/ENDEREÇO ..........................................................................................................TELEFONE
ALMENARA
Clínica Médica.......................................................Centermed – Centro Especialidades Médicas – Avenida Olinto de Miranda, 872 – São Pedro ...........33-3721-1711

BARROSO
Hospital ..................................................................Instituto Nossa Senhora do Carmo – Rua Bias Fortes, 206 – Centro .....................................................32-3351-1302

BELO HORIZONTE
Psiquiatria..............................................................Letícia Ferreira Lobato – Avenida Raja Gabaglia, 2708 – Sl 217 a 220 – Estoril........................................31-3318-3511

BOA ESPERANÇA
Pediatria/Dermatologia/Clínico Cirúrgica ...Dayse Santos Cambraia – Rua dos Inconfidentes, 45 – Centro.................................................................35-3851-4119
Ortopedia e Traumatologia ................................Moreno Pio Vilela – Rua dos Expedicionários, 166 – Centro .......................................................................35-3851-3106

CAMPO BELO
Clínica Médica.......................................................Amescom – Rua Pedro Bonésio, 109 – Sl 108 – Centro ................................................................................35-3232-1686

CÁSSIA
Fisioterapia............................................................Viviane Dias da Silva – Avenida Santa Rita, 1105 – Centro.........................................................................35-3541-1954

CURVELO
Centro de Diagnósticos ......................................Dominus Imagem – Rua Timbiras, 590 C – Tibira........................................................................................38-3722-3882

DIAMANTINA
Pediatria .................................................................Ricardo Rodolfo Rocha – Rua Barão do Rio Branco, 38 B – Largo Dom João ...........................................38-3531-7926

DIVINÓPOLIS
Terapia Ocupacional ............................................Lorena Marina Salatiel – Rua Coronel João Notini, 472 – Centro ..............................................................37-3215-0028

FRUTAL
Nutricionista .........................................................Camila Mendonça Moreira – Rua Duque de Caxias, 167 – Centro ............................................................34-99967-0802

ITABIRA
Clínica Médica.......................................................Ocupacional – Rua Mestre Emílio, 45 – Pará.................................................................................................31-3834-0815
Nutricionista .........................................................Francília Morais Amaral – Rua Guarda Mor Custódio, 11 – Centro ............................................................31-98660-2006

ITAÚNA
Clínica Médica/Geral/Cardiologia...................Élvio Marques da Silva – Rua Diógenes Nogueira, 11 – Sl 08 – Centro .....................................................37-3242-3585

JUIZ DE FORA
Clínica Médica.......................................................O2JF – Avenida Presidente Itamar Franco, 4001 – Torre Leste – Dom Bosco ...............................................32-3232-5655

LAVRAS
Clínica de Fisioterapia ........................................Fisioclínica Cherem Ltda – Avenida Coronel Juventino Dias Teixeira, 1400 – Jardim Glória....................35-4104-1114

PASSOS
Ortopedia e Traumatologia ................................André Schimidt Soares – Rua Santa Casa, 223 – Santa Casa ...................................................................35-3526-8631

PATOS DE MINAS
Endocrinologia ......................................................Stael Machado Porto – Avenida Padre Almir Neves de Medeiros, 327 – Sobradinho................................34-3821-6757
..................................................................................Centro de Diagnósticos – Medcenter Patos – Rua Deiro Borges, 268 – Centro.......................................34-3821-2013

POÇOS DE CALDAS
Clínica de Fisioterapia ........................................Clínica Espaço Fisio – Rua Paraíba, 349 – Sl 112 – Centro .........................................................................35-3714-6028

POUSO ALEGRE
Clínica Médica.......................................................Centro Oftalmologico Pouso Alegre – Rua Salvador dos Santos Nora, 25 – Sl 312 – Sta. Dorotéia .....35-3449-2500
Clínica Médica ......................................................Faria Serviços Médicos – Avenida Alfredo Custodio de Paula, 333 – 4°andar Sl 03 – Medicina .............35-3427-6100
Psicologia...............................................................Salete Aparecida dos Santos Silva – Rua Nicolau Laraia, 159 – Santa Lúcia ........................................35-3022-2032

AJUDE A MANTER OS DADOS DOS PRESTADORES ATUALIZADOS
Se você encontrar alguma informação de um dos nossos prestadores desatualizada em nosso portal, informe-nos pelo0800
030 9009 ou pelo e-mail relacionamento@cemigsaude.org.br. Fazendo isso você nos ajuda a manter nossa lista deprestadores sempre em dia.
* Para conferir a relação completa acesse www.cemigsaude.org.br
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