
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nome do titular ou pensionista:                                                                                             

 Assinatura do titular ou responsável legal:  Protocolo Cemig Saúde: 

Matrícula: 

E-mail: Cidade: 

Telefone:  

: 

Melhor Horário para Contato: 

PAD - Programa de Atenção Domiciliar 

 

Solicito a adesão em um dos programas de cuidado coordenado da Cemig Saúde e liberação do Teto Adicional 

para___________________________________________________________________________________, portador da(s) patologia(s) 

________________________________________________________________________________________________. Estou ciente que o 

Teto Adicional é um benefício e o deferimento está condicionado a participação nas linhas de cuidado Conexão Saúde ou Programa 

de Atenção Domiciliar mediante avaliação prévia da Operadora.   

Caso ainda não faça parte, este formulário será a formalização da adesão à nova forma de cuidar da Cemig Saúde.  

 

ESTOU CIENTE: 

1) Para análise da solicitação é indispensável apresentar: 

a) Este formulário devidamente preenchido e assinado pelo titular ou responsável legal. 

b) Receituário com data inferior a 30 dias da data de solicitação do teto. 

c) Relatório médico com data inferior a 30 dias da solicitação do teto que conste: 

i) Patologia(s) e evolução clínica; 

ii) Tempo de acompanhamento/tratamento; 

iii) Medicamento(s) utilizado(s) para tratamento da(s) patologia(s). 

d) O beneficiário deve estar vinculado a um dos programas de coordenação do cuidado da Cemig Saúde no momento da aquisição da 

medicação e da solicitação de reembolso. 

Para envio documentação: acessar o portal www.cemigsaude.org.br > Área do Beneficiário > Solicitar Autorização para reembolso > clicar 

na opção solicitar autorização teto adicional > preencher os campos (selecione o beneficiário > Doença > CRM > UF > Data Relatório Médico 

> selecionar o medicamento e adicionar > anexar a documentação comprobatória (Formulário, relatório e receituário) e finalizar a solicitação.  

 

2) O prazo de análise é de 10 (dez) dias úteis.  

3) Os medicamentos aprovados terão validade de 1 (um) ano da data de solicitação e a renovação é responsabilidade do beneficiário.  

4) É dever do beneficiário manter os dados cadastrais atualizados, possibilitando que os contatos sejam realizados com sucesso. 

5) É dever do beneficiário informar à Cemig Saúde qualquer alteração no tratamento, seja dosagem, quantidade ou forma de uso do 

medicamento. 

6) O teto adicional destina-se unicamente ao reembolso de medicamentos relacionados à doença que motivou a concessão, desde que não 

conste na relação de medicamentos fornecidos pelo SUS e/ou pela farmácia popular. 

 

Regras conforme estabelece o Artigo 75º do Regulamento do Prosaúde Integrado disponível no portal da Cemig Saúde: 

www.cemigsaude.org.br.  
  

CUIDADO COORDENADO CEMIG SAÚDE                           

SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE TETO ADICIONAL  

Celular: 

: 

(             ) (             ) 

Renovação 

Nova Adesão Conexão Saúde Interior (Telemonitoramento) 

Conexão Saúde clínicas BH (Unidade Barro Preto “CPS” ou Unidade Santo Agostinho) 

          Unidade Santo Agostinho) 

  

         (Unidade Barro Preto “CPS” ou  

          Unidade Santo Agostinho) 

 

Não Faço Parte 

 

O beneficiário, acima qualificado, titular dos dados, sensíveis ou não, declara, para os devidos fins, que autoriza e que tem total 
ciência que os seus dados pessoais e/ou sensíveis serão tratados pela Cemig Saúde, por seus funcionários, prepostos, 
colaboradores, prestadores de serviços e por outras empresas por ela contratadas, com o objetivo de atendimento das normas 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar e do objeto social da Cemig Saúde, que visa prestar serviços de Plano de Saúde 
aos seus beneficiários. Os dados serão tratados enquanto houver necessidade de cumprimento de obrigação legal, contratual 
e regulatória, até que cessem todos os prazos prescricionais previstos na legislação vigente. 

 

 Data: 

http://www.cemigsaude.org.br/
http://www.cemigsaude.org.br/

