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Desde a identificação da variante ômicron do vírus SARS-CoV-2 na África do Sul, o Brasil e 
o mundo estão diante de um novo cenário no enfrentamento da Covid-19. Esta variante é 
mais transmissível, mas possivelmente menos grave do que as outras. 

O crescimento exponencial de atendimento nas emergências das redes públicas e tam-
bém em toda a rede privada já é uma realidade, além das buscas crescentes por testes de 
diagnóstico. Como informado em comunicado anterior, já estamos em um momento de 
desabastecimento de insumos, o qual se assemelha ao que se viu no início da pandemia, 
quando os laboratórios não tinham capacidade produtiva diante de uma demanda inespe-
rada de testagem, o que pode aumentar o tempo pela realização de exames.

Diante desse cenário, além de ter um serviço de assistência à saúde de qualidade, é res-
ponsabilidade de cada um de nós cumprir rigorosamente as medidas de prevenção como 
o distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos. Essa será a chave para 
superarmos mais esta etapa da pandemia. 

A Cemig Saúde reforça, mais uma vez, o compromisso com o atendimento de qualidade 
a todos nossos mais de 50.000 beneficiários, cumprindo fielmente nosso propósito de 
cuidar da saúde das pessoas.

 COMUNICADO AOS
 BENEFICIÁRIOS, COLABORADORES
 E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA
 CEMIG SAÚDE 

O Brasil e o mundo estão diante de novo 
cenário no enfrentamento da Covid-19, 
em virtude da nova variante Ômicron, que 
vem atingindo uma expressiva parcela da 
população.

#FIQUEATENTOASINFORMAÇÕES 



ACESSO ÀS CLÍNICAS DO CONEXÃO SAÚDE

Seguindo nosso modelo de cuidado base-
ado na atenção primária, o Conexão Saú-
de, o Médico de Família e Comunidade é o 
profissional dedicado a cuidar de pessoas, 
independentemente da idade, gênero ou 
dos sintomas que apresentam. Capacitado 
para atender pacientes desde o nascimen-
to até a maturidade, esses profissionais 
podem lidar com até 80% dos problemas 
de saúde. Ele e toda a equipe multidisci-
plinar do Conexão Saúde, estão à disposi-
ção para cuidar de você e de sua família. 
Reforçamos que todas as clínicas do Cone-
xão Saúde estão funcionando normalmen-
te durante esse período.

Para marcar uma consulta, saber mais so-
bre o programa ou fazer sua adesão acesse:
https://conexaosaude.cemigsaude.org.br/

Importante: Antes de procurar 
atendimento em uma das clíni-
cas do Conexão Saúde é impor-
tante que seja realizado o con-

tato prévio com a equipe para que eles 
organizem a melhor forma de atendi-
mento e orientem sobre a necessidade 
do atendimento presencial ou virtual, 
pois a fim de seguir com os protocolos 
de segurança do Ministério da Saúde, 
nesse momento as teleconsultas estão 
sendo priorizadas. Quando definido 
em conjunto com o beneficiário que o 
atendimento será remoto, os profissio-
nais realizam as consultas por vídeo e 
havendo prescrição de exames ou medi-
camentos os pedidos são enviados por 
e-mail sem causar qualquer transtorno 
ou necessidade de deslocamento.
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TELEMEDICINA

No começo de 2020, a tele-
medicina já dava sinais de que 
chegaria para ficar no relacio-
namento dos pacientes com 
seus médicos e enfermeiros. 
Com a pandemia, esse processo 
foi acelerado e hoje é uma re-
alidade necessária para auxílio 
do controle da disseminação da 
COVID 19.

Reforçamos que, neste momento, o ideal é buscar por tele atendimento e aqui na Ce-
mig Saúde, os beneficiários podem contar com o serviço de telemedicina através do 
Pronto Atendimento Online. Assim, evitam se dirigir a um pronto atendimento físico, 
o que aumenta os riscos de contaminação por Covid-19. Nos atendimentos feitos pelo 
pronto atendimento online, não há a necessidade de se deslocar para obter uma receita, 
pedidos de exames ou atestado médicos, por exemplo. Desde o início da pandemia, já 
foram realizadas mais de 11 mil consultas pelo pronto atendimento online.

Aqui na Cemig Saúde, os atendimentos são realizados pela Iron Fit, uma das mais com-
pletas plataformas do setor de atendimento médico online, atendendo a grandes hospi-
tais e planos de saúde do Brasil e do mundo.

CLIQUE AQUI e conheça a plataforma.

https://cemig-saude.iron.fit/
https://conexaosaude.cemigsaude.org.br/


MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Vacinação
A OMS reforça importância da vacinação contra a Covid-19, para se proteger contra a 
forma grave da doença e assim evitar que haja superlotação dos leitos de hospitais pú-
blicos e privados.
Um estudo feito pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com 160 pessoas vaci-
nadas concluiu que quem tomou recentemente duas ou três doses de qualquer vacina 
conseguiu ter alguma proteção contra a variante ômicron, ou seja, produziu anticorpos 
capazes de neutralizar o vírus. À medida que a vacinação avança, os índices de mortali-
dade diminuem. Por isso, quando chegar sua vez, vacine-se.

Higienização das mãos 
A higienização das mãos é uma das 
principais barreiras de entrada não 
só contra a Covid-19, mas como para 
outras doenças virais como a gripe. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda a limpeza frequente das 
mãos com água e sabão ou algum outro 
produto higienizador para as mãos que 
contenha pelo menos 70% de álcool, 
caso água e sabão não estejam disponíveis. Lembre-se de cobrir todas as superfícies de 
suas mãos e esfregue-as durante cerca de 20 segundos, até senti-las secas.

Uso de máscara e distanciamento social 
A OMS recomenda manter um distanciamento de 1 metro das outras pessoas, mesmo 
que elas não pareçam estar doentes, pois podem ter o vírus sem apresentar sintomas. 
Já as máscaras funcionam como uma barreira física para a liberação de gotículas no ar 
quando há tosse, espirros e até mesmo durante conversas.

INFORMAÇÃO

É muito importante se manter bem in-
formado acerca dos acontecimentos em 
relação ao momento que estamos viven-
do, porém devemos prestar atenção 
nas fontes dessas informações. A con-
sulta aos órgãos oficiais de saúde é funda-
mental para combater a desinformação.

Da mesma forma, a Cemig Saúde segue 
sendo uma fonte para direcionamento 
adequado e informações, através de 
seus canais oficiais.

Sempre que precisar de alguma informa-
ção sobre a operadora, Rede Credencia-
da e saúde e bem-estar, consulte nossos 
canais.

Clique 
para acessar!
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