
RECADASTRAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 
2022

• Informamos que foi lançado recentemente pelo Ministério da Economia o módulo SAÚDE

SUPLEMENTAR na plataforma SOUGOV.BR, disponível nas versões aplicativo e web.

WWW.GOV.BR/SOUGOV

• Neste sentido, todos os servidores ( ativos, aposentados e pensionistas ) que possuem o benefício

de saúde suplementar na modalidade ressarcimento deverão, OBRIGATORIAMENTE se recadastrar,

procedendo com a atualização e complementação de informações relacionadas ao cadastro

existente junto as operadoras IMPRETERIVELMENTE até 31/10/2022.

• Cumpre esclarecer que servidores e pensionistas que possuem o plano de saúde da CASU – na

modalidade de convênio – IFES, não terão que tomar nenhuma providência no momento.
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1) Após clicar no ícone "Saúde Suplementar", selecione "Alterar/Recadastrar Plano" e 

informe os seguintes dados do seu plano:

a) informe o número de registro da operadora na ANS - digite apenas os números, 

sem espaços;

Caso o sistema não encontre o número digitado:

Verifique no site da sua Operadora se não houve alteração no código ou

Certifique-se que o número digitado corresponde ao número da Operadora, não da 

Administradora.

b) selecione o nome do plano de saúde:

Observação: estas informações podem ser encontradas:

a) no Contrato da Operadora;

b) na Carteirinha do Plano;

c) no Portal / App da Operadora (dados cadastrais) ou

d) Contato direto com a operadora (declaração).
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2) Após o preenchimento dos dados iniciais, será apresentada uma relação dos 
dependentes habilitados/cadastrados no SIAPE para o benefício a ser confirmado.
Caso algum dependente não esteja elencado para vínculo do plano de saúde, 
provavelmente:
a) o dependente não está registrado em seu cadastro de dependentes para o benefício 
de saúde suplementar.
Nesse caso, cadastre o dependente e prossiga com a inclusão do plano de saúde.
Lembre-se: no serviço “Cadastro de Dependente” só será listado o registro do dependente 
caso você já tenha iniciado a solicitação da Assistência à Saúde Suplementar ou já tenha o 
benefício. (Observação: persistindo a inconsistência, entre em contato com a Seção de 
Pessoal da sua Unidade.
b) o dependente tem grau de parentesco não elegível para o benefício de saúde 
suplementar.  Nessa situação é necessário que você entre em contato com sua Seção de 
Pessoal da sua Unidade.
3) informe o valor de mensalidade do Plano contratado para cada um dos beneficiários 
do plano.
4) Anexe os documentos comprobatórios de titularidade e de pagamentos relativos aos 
beneficiários.
5) confira os dados de sua solicitação.
6) para prosseguir é necessário concordar com os Termos apresentados.
7) agora é só aguardar que a sua solicitação seja analisada pela equipe de Gestão de 
Pessoas!



Acompanhando sua solicitação
Você pode acompanhar o requerimento enviado no bloco "Solicitações", disponível na home do SouGov.

Atenção:
As solicitações do benefício serão encaminhadas para análise, deferimento e lançamento pela unidade de gestão de 

pessoas.
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Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato com a 

Seção de Pessoal:

• spessoal@enf.ufmg.br

• 3409-9841
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