
                CADASTRO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE - HOSPITAL MATER DEI

POR FAVOR, NÃO DEIXE CAMPOS EM BRANCO. GENTILEZA  PREENCHER COM LETRA DE FÔRMA.
Identificação

Nome completo:
Nome preferencial para tratamento: 
O(a) sr(a) é profissional liberal?   (  )sim    (  )não             Tem consultório particular?      (  )sim     (  )não
Presta atendimento em outros hospitais/clínicas? Quais? 
Unidade de Atendimento: (   ) HMD SA    (   ) HMD C   (   ) HMD Betim/Contagem   (  ) Rede
Feminino (   )  Masculino (   )  Data de Nasc.: ____ / ____/ ________    CPF:_______._______._______-_____ 
Carteira de identidade nº:                                           Data e local de emissão:         
Naturalidade:
Pai:                                                                                   Mãe:
Possui pendências éticas ou jurídicas no CRM ou justiça comum presentes e passadas?    Sim (   ) Não (   )
Obs:

Endereço Pessoal

CEP:                                                 Endereço:
Número:                                Complemento:                                          Bairro:
Cidade:                                                                                  UF:

Endereço Comercial

CEP:                                                 Endereço:
Número:                                Complemento:                                          Bairro:
Cidade:                                                                                  UF:

Profissão: 
(  )médico  (  )fonoaudiólogo  (  )fisioterapeuta  (  )odontólogo  (  )psicólogo
É residente da Rede Mater Dei? (  )sim  (  )não  Data de início____/____/____  Data de término ____/____/____
É estagiário de residência de outra instituição fazendo estágio na Rede Mater Dei? (  )sim  (  )não
Informe o nome do coordenador e a clínica que atuará:
Nome completo da instituição de ensino onde formou:
Conselho profissional:                                 Nº de registro no Conselho:                Data de emissão:     /     /  
É credenciado à alguma Cooperativa Médica?     (  )sim          (  )não
Se respondeu "sim", cite qual:
É sócio de sociedade ou clínica médica?    (  )sim          (  )não
Se respondeu "sim", qual?

Telefones

Fax: (   )                                       Telefone para contato com paciente: (   )
Celular:1(   )                                    Celular:2(   )                                    Residencial: (   )

                      Particular: 
Especialidade principal:
Segunda especialidade:
Especializações/área de atuação:
É credenciado a convênios ou planos de saúde? Quais?

______________________________________
Assinatura e Carimbo do Profissional de Saúde

Belo Horizonte,____de__________________de_______.

Os dados solicitados abaixo são muito importantes para que o Mater Dei possa conhecer melhor os profissionais de saúde e adotar ações que os beneficiem. Por 
isso pedimos que não deixe de preenchê-los corretamente. 

Comercial 1:(   )                            Comercial 2: (   )                           Telefax:(   ) 

E-mails:         Comercial: 

Favor entregar junto a essa ficha preenchida: Termo de Cadastro e Confidencialidade, Solicitação de Crachá, Carta de 
recomendação profissional à Diretoria, Cópia da carteira profissional ou certidão de Inscrição no Conselho de Classe, 
Curriculum Vitae, Certificado de Residência Médica e/ou Título de Especialista, Diploma da Graduação (cópia frente e 
verso), Anuidade do Conselho de Classe paga ou certidão de quitação, • Certificados de cursos de suporte básico ou 
avançado de vida (exemplo: ACLS, BLS ou PALS - caso possua, se estiver dentro do prazo de validade) e uma foto 3X4 
para confecção do crachá.

Declaro que recebi o Regimento Interno do Corpo Clínico, Código de integridade e decálogo. E que de acordo com a 
NR32 e o calendário nacional de vacinação vigente, estou imunizado e com cartão atualizado. Estou ciente que as 
atualizações futuras são de minha responsabilidade.
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HABILITAÇÕES CLÍNICAS

Entendo que, dentro da minha habilitação profissional comprovada____________________________________ 
evidenciada por meio dos documentos apresentados, o meu escopo de atuação no Hospital Mater Dei é aquele 
descritos no Padrão TISS (Troca de Informação em Saúde Suplementar) consolidados na Terminologia Unificada da 
Saúde Suplementar (TUSS), para a categoria profissional citada.

De acordo com a codificação TUSS, declaro-me habilitado:

(   ) Ondontólogia (Buco-maxilo-facial): diagnóstico e o tratamento de traumatismo, lesões e anomalias congênitas e 
adquiridas do aparelho mastigatório e anexo e estrutura crânio-faciais associadas.
(   ) Fonoaudiologia: consulta individual de fonoaudiologia e sessão individual de fonoaudiologia.
(   ) Psicologia: consulta em psicologia e sessão de psicoterapia individual.
(   ) Fisioterapia: (   ) Motora  (   ) Respiratória  (   ) Cardiovascular  (   ) Ortopédica  (   ) Neurológica 
(   ) Outras:_________________________________________________________________________________
                                                
                                          
                                        __________________________________________________
                                                 Assinatura e Carimbo do Profissional de Saúde

Belo Horizonte,____de__________________de_______.
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