
- Cônjuges (civilmente casados); 
- Filho(a) recém-nascido(a);filhos(as) menores de 18 (dezoito) anos
- Filhos(as) estudantes (de 18 a 24 anos)
- Ex-cônjuge e ex-convivente com pensão alimentícia em nome
próprio (e não aqueles que recebem em nome de filhos).

Nestes casos, basta preencher o formulário de cada caso e enviar os
documentos digitalizados diretamente através do site do IPE Saúde.

- Convivente/ Companheiro (a) 
- Enteado (a) - menor de 18 anos
- Enteado (a) - estudante - de 18 a 24 anos
- Enteado (a) - inválido
- Filho (a) - inválido
- Menor sob guarda
- Tutelado (a) - menor de 18 anos
- Tutelado (a) - estudante - entre 18 e 24 anos
- Tutelado (a) - inválido

A solicitação deve ser feita pelo e-mail plano-
saude@ipesaude.rs.gov.br com a documentação
digitalizada em anexo. Também é necessário
incluir ao processo o Formulário de Habilitação
de Dependente devidamente preenchido.

Cada dependente tem
uma documentação
específica e você
precisará preencher um
formulário para cada
um que quiser incluir
(um para o cônjuge e
um para cada filho que
tiver, por exemplo)

Habilitação de Dependentes IPE Saúde

Há dois tipos de processos para incluir dependentes: 

HABILITAÇÕES QUE NÃO EXIGEM PROCESSO
ADMINISTRATIVO:

HABILITAÇÕES QUE EXIGEM PROCESSO
ADMINISTRATIVO:

Clique em "Não sou um robô" e depois em  "Enviar". 
O envio é feito de forma automática. Após aparecer a mensagem na tela,
você deve AGUARDAR RETORNO POR E-MAIL do IPE Saúde. NÃO é
necessário enviar novamente.

No campo "Anexo" você deve clicar em "Selecionar Anexos" e inserir
um a um os documentos da lista. 

Clique aqui para
ver como
habilitar seus
dependentes

No site www.ipesaude.rs.gov.br,
procure  no Menu "Segurados" o
item "Habilitação de Dependentes"

Aqui, você lê informações
sobre carências

Verifique a lista de
documentos que
devem ser
digitalizados

Preencha o formulário
com seus dados

www.ipesaude.rs.gov.br
Av. Borges de Medeiros,

1945 - Porto Alegre  
Telefone: (51) 3210-5656


