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OS CONCEITOS E OPINIÕES EMITIDOS NESTA COLUNA REPRESENTAM A POSIÇÃO DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM OS PARTICIPANTES.

COM A PALAVRA, A DRP

modelo de gestão adotado 
pela Cemig Saúde nos 

últimos cinco anos trouxe grandes 
resultados em 2019. As ações decorrentes 
desse modelo nos permitiram fechar 
o ano com um resultado financeiro 
extremamente positivo, em um momento 
em que eram esperados resultados 
deficitários e até mesmo um possível 
reajuste extraordinário das contribuições.

O saldo positivo tem relação direta com as 
iniciativas implantadas pela Operadora nos 
últimos anos: negociações de contratos, 
mudanças na cultura da empresa, alterações 
estruturais e a implantação de um novo 

modelo assistencial: o Conexão Saúde, 
que já conta com duas unidades em Belo 
Horizonte. Por causa dos bons resultados 
proporcionados por esse modelo, novas 
unidades serão inauguradas no interior do 
estado já neste primeiro semestre de 2020.

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Juiz de 
Fora, na Zona da Mata, Betim/Contagem, 
na região Metropolitana de Belo 
Horizonte, e a região da Pampulha, em BH, 
serão os próximos locais a receberem as 
novas unidades do Conexão Saúde. Com 
elas, os beneficiários desses municípios e 
regiões poderão contar com um cuidado 
ainda mais próximo e ter a certeza de 
que a Cemig Saúde estará ao lado deles 

garantindo a assistência necessária 
sempre que precisarem.

O Conexão Saúde é um dos grandes 
acertos da gestão adotada pela Operadora 
nos últimos cinco anos e mostra que 
estamos no caminho certo, buscando um 
plano de saúde ainda melhor e resultados 
cada vez mais positivos.

Marcos Barroso de Resende
Diretor de Relações com os Participantes  
da Cemig Saúde 
(31) 3253-4900 | marcosbr@cemigsaude.org.br 
Ouvidoria
ouvidoria@cemigsaude.org.br

O
A força de uma boa gestão
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Conheça as 
transformações 
no PGE

P ara viabilizar a saúde do plano e garantir 
o cuidado adequado aos beneficiários, é 

necessário que a Cemig Saúde adote algumas 
ações que contribuam para a sustentabilidade 
de todos os seus processos. Uma dessas iniciativas 
são as mudanças que foram pensadas para o Programa de 
Garantias Especiais, o PGE, que passaram a valer em março de 
2020. Mas, afinal, por que esses ajustes foram necessários?

Ao longo dos anos, o PGE vinha registrando excessos, o que impactava 
negativamente o equilíbrio do plano de saúde. Isso foi percebido 

após uma análise precisa dos serviços prestados pela Operadora. 
Assim, a mudança no programa veio para assegurar equilíbrio aos 
fundos do plano, por meio de iniciativas de qualidade que impactem 
positivamente a saúde dos beneficiários e que estejam de acordo 
com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

As mudanças no PGE garantem que você e sua família recebam 
o que necessitam, atendendo ao nosso grande propósito: cuidar 
da saúde das pessoas. Desse modo, todos podem continuar 
a aproveitar os benefícios do programa, utilizando-o de forma 
consciente e sustentável. Abaixo você conhece a nova cobertura 
oferecida pelo PGE.

As mudanças no PGE são uma maneira de continuarmos a cuidar de 
nossos beneficiários com qualidade, eficiência e sustentabilidade. 
Portanto, contamos com o apoio de todos. Para conhecer mais 
sobre as mudanças, utilize o seu celular para escanear o QR Code 
ao lado e conheça uma cartilha completa sobre o programa.

Vacinas
Se uma vacina não estiver disponível no 
Calendário Vacinal do Ministério da Saúde, 50% de 
seu valor será reembolsado pelo plano. O mesmo 
vale para doses específicas para tratamentos 
alérgicos com prescrição médica.

Materiais de cuidado terapêutico
Materiais e equipamentos auxiliares de 
cuidados terapêuticos que continuam a ser 
reembolsados pelo plano: compressas, gazes, 
esparadrapos, curativos especiais, seringas, 
fitas, lancetas, agulhas para glicemia, sondas 
uretrais, sondas de aspiração, cateter de 
oxigênio, lubrificantes oculares e nasais, soro 
fisiológico, glicosímetro, aparelho de pressão 
arterial, micronebulizador, espaçador, colcha 
caixa de ovo, cadeira de rodas e de banho.

Outros materiais
Também serão reembolsados pelo PGE 
aparelhos para ventilação não invasiva (CPAP, 
EPAP e BIPAP), prótese auditiva e lentes de grau
para óculos (um par a cada ano).

Medicamentos
Todos os medicamentos com 
registro ativo na Anvisa têm 
80% de seu valor coberto pelo 
PGE, desde que você possua a 
receita médica.

Despesas odontológicas
Caso o beneficiário não esteja 
inscrito na Odontoprev, 
os tratamentos e exames 
odontológicos serão cobertos 
parcialmente pelo plano.

Despesas internacionais
Fora do Brasil, não haverá 
cobertura de despesas pelo PGE.



MOTIVOS  
    para comemorar
Sabe aquela sensação de dever cumprido? É o que 

não falta na Cemig Saúde. Ao analisar nossa atuação em 2019, 
provamos mais uma vez nossa força e capacidade para continuar 
crescendo com sustentabilidade, graças ao modelo de gestão 
implantado nos últimos quatro anos e à adoção de diversas iniciativas 
que melhoraram nossos resultados. 

Vamos aos fatos: fechamos 2019 com superávit. Esse termo técnico conta 
uma história escrita a muitas mãos: superávit significa que nossa receita foi 
suficiente para arcar com todos os custos do plano de saúde. Sabe por que 
estamos tão satisfeitos com isso? Resultados positivos são sempre motivo 
para comemorar, mas números tão expressivos como esse não eram 
esperados para o período. Calma que já explicamos o porquê.

A cada cinco anos, a Cemig Saúde faz um novo reajuste no plano para 
manter seus números financeiros e econômicos em equilíbrio. A última 
vez que isso foi necessário foi em 2016, valendo até o fim deste ano. De 
acordo com as previsões atuariais, apenas nos dois primeiros anos eram 
esperados resultados positivos – o que foi registrado em 2016 e 2017, 
enquanto em 2018 o resultado foi nulo. Já para os dois últimos anos do 
planejamento – ou seja, 2019 e 2020 –, a expectativa era de números 
negativos. No entanto, fechamos 2019 com equilíbrio financeiro e só 
temos motivos para comemorar.

Nossos parceiros estratégicos também foram convidados a 
colaborar com o novo planejamento e a pensar formas de 
proporcionar o melhor cuidado aos nossos beneficiários. Entre 
as empresas participantes estavam Cetus Oncologia, Captamed, 
Drogaria Araújo, Laboratório São Marcos e os hospitais Lifecenter, 
Mater Dei e Madre Teresa.

Já no mês de dezembro, foi a vez de as lideranças se reunirem 
para refletir sobre os caminhos a serem percorridos dentro da 
nova estratégia, analisando diferentes aspectos relacionados à 
Cemig Saúde, como posicionamento de mercado, proposta de 
valor e âmbito de atuação. Desse modo, puderam mapear as reais 
necessidades da Operadora e construir, juntos, as diretrizes que 
vão guiar nossas ações nos próximos anos. Na última etapa, os 
conselheiros fiscais e deliberativos da Operadora conheceram o 
planejamento e contribuíram com a validação de todas as diretrizes.

Todo o processo de elaboração de nosso novo planejamento 
estratégico contou com o apoio da Fourge, consultoria contratada 
pela Cemig Saúde para nos ajudar a refletir sobre todos os passos 
necessários à transformação estratégica, otimizando a negociação 
com a rede credenciada e gerindo o acesso dos beneficiários aos 
serviços de saúde.
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Números em alta
Outro ótimo resultado foi a elevação no Lucro Antes de Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização (LAJIDA), conhecido por sua sigla em inglês 
EBITDA. Saímos de números negativos em 2018 e alcançamos um 
indicador positivo em 2019. Mas por que o LAJIDA é tão importante? 
Ele se refere ao resultado operacional da empresa, descontando 
as operações que não agregam valor ou que não integram os 
procedimentos habituais do negócio, indicando a receita gerada 
no ano e seu resultado em desempenho operacional.

O aumento do nosso Retorno sobre o Ativo (ROA) em relação a 
2018 é outro fato a se comemorar. O ROA calcula a capacidade 
de uma empresa de gerar lucro a partir de seus ativos (ou 
bens), evidenciando a performance (ou desempenho) da 
Cemig Saúde para suas patrocinadoras.
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Receita de sucesso
O equacionamento financeiro comemorado pela Cemig Saúde é resultado de um conjunto complementar de iniciativas. Um dos 
destaques nesse sentido foi a redução em nossas despesas administrativa e no custo assistencial.

Também precisamos mencionar as mudanças e inovações feitas no atendimento aos beneficiários, decorrentes da implantação do novo 
modelo assistencial da Operadora – o Conexão Saúde. Com ele, reduzimos custos ao mesmo tempo em que melhoramos o cuidado 
proporcionado aos nossos beneficiários.

VEJA O QUE TEMOS FEITO PARA OFERECER UM PLANO CADA VEZ MELHOR, 
MAIS EFICIENTE E MAIS QUALIFICADO PARA VOCÊ.

2.464 ATENDIMENTOS 
realizados pelo Conexão 
Saúde e 904 PACIENTES 
vinculados ao modelo

R$ 525 MIL DE 
DESPESAS EVITADAS, 
em consequência do 
projeto Íris, que trouxe 
melhorias na gestão dos 
pacientes internados

AUMENTO DE 68% no 
número de beneficiários com 
cuidado coordenado, o que 
representa MAIS DE 7 MIL 
PESSOAS beneficiadas por 
esse modelo de atendimento

R$ 104 MIL DE GASTOS 
EVITADOS, graças às 
melhorias no processo de 
gestão de OPME (Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais)

REDUÇÃO DE 52% de 
reclamações relacionadas 
a autorizações de 
procedimentos médicos

AUMENTO DE 28% no 
acesso aos ambientes 
digitais da Cemig Saúde

36 PALESTRAS 
realizadas pela DRP/
Ouvidoria Itinerante

MELHOR PONTUAÇÃO DO IDSS 
(Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar) entre as operadoras 
brasileiras de autogestão de médio 
porte, com classificação de 0,888 – 
ano base 2017

CERCA DE R$ 1,6 MILHÃO 
DE ECONOMIA, resultante da 
renegociação de contratos e 
reajustes de honorários médicos

25 MIL VISUALIZAÇÕES no Blog 
Viva+ e 4,7 MIL ACESSOS no 
Instituto Cemig Saúde

25 CIDADES visitadas pelo 
Cemig Saúde Itinerante, 
com a participação de 374 
BENEFICIÁRIOS

NOVOS CONVÊNIOS A UM QR CODE DE DISTÂNCIA
A lista de novos conveniados da Cemig Saúde pode ser conferida de maneira simples e rápida 
utilizando a tecnologia QR Code. Para acessá-la, já sabe: basta escanear o código com qualquer 
aplicativo que possua um leitor de QR Code. O documento também pode ser consultado no Portal 
Cemig Saúde (www.cemigsaude.org.br), no menu Rede Credenciada.



Aeleição para os representantes dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Cemig Saúde foi adiada devido 

à pandemia de coronavírus.  No entanto, não deixe de acompanhar 
o portal eleicoes.cemigsaude.org.br para se manter informado sobre todo o 
processo e saber quando serão as novas datas.

Neste ano, todo o processo de eleição será feito de maneira digital, por meio do portal. 
Assim, diferentemente dos anos anteriores, não serão enviados documentos referentes 
à eleição via Correios e você não poderá dar o seu voto pelo telefone – todas as 
ações serão digitais. Isso vai ajudar a Cemig Saúde a garantir um processo ainda mais 
otimizado, ágil e seguro, além de contribuir para a redução de custos na Operadora.

Quando chegar o momento da eleição, têm direito a votar beneficiários titulares ativos 
e assistidos, regularmente inscritos no plano de saúde. Isso quer dizer que se você 
estiver irregular, não poderá participar da votação – se esse for o seu caso, aproveite o 
adiamento das eleições para se regularizar e fazer parte da gestão da Operadora. 

No portal da eleição, é possível ler o Regulamento Eleitoral e o Edital de 
Convocação e conhecer todas as regras do processo. Portanto, visite o portal 
para se manter atualizado e fique atento às datas!

O  cuidado com a saúde é um esforço coletivo, 
ou seja, ele não é responsabilidade apenas 

dos profissionais de saúde. Afinal, para uma assistência 
de qualidade, você deve estar atento e entender que seu papel 
é muito importante durante a consulta, pois é a partir de suas 
informações que o médico de referência vai conhecer seu problema 
e indicar o tratamento mais adequado.
 
O primeiro fato a ser compreendido é que o médico precisa 
(e quer!) ouvir seus pacientes, o que torna tão importante que 
você participe de suas consultas e tenha uma atitude ativa.

De acordo com o Médico de Família e Comunidade Dr. Felipe 
Magalhães, quando o paciente se prepara para a consulta e faz 
todas as perguntas necessárias, ele pode até mesmo aumentar 
a eficácia do tratamento. “Quem é o protagonista da consulta 
é o paciente, e não o médico. Por mais que o profissional 
de saúde tome uma decisão, em casa quem vai tomar o 
medicamento é a pessoa, por isso é fundamental buscar se 
informar e ser proativo”, afirma. 

DÚVIDAS? Pergunte!
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ELEIÇÕES  
Cemig Saúde 
2020

A VOTAÇÃO SERÁ DA SEGUINTE FORMA:

O eleitor votará em uma chapa composta por:

• No Conselho Deliberativo: dois candidatos ao conselho, 
com seus respectivos suplentes e sucessores eventuais, 
sendo todos ativos ou todos assistidos ou um ativo e um 
assistido. É permitida a reeleição.

• No Conselho Fiscal: um candidato ao conselho, bem 
como seu respectivo suplente e sucessor eventual, sendo 
todos assistidos. Não é permitida a reeleição.

• O mandato dos Conselheiros tem duração de quatro anos. 

Como ser mais participante?
Durante a consulta, se o médico prescreveu um exame ou um 
medicamento, pergunte qual é a finalidade da indicação, sua 
efetividade e quais são as alternativas. Da mesma forma, sempre 
pergunte quais são as possíveis complicações de um procedimento 
cirúrgico e os efeitos colaterais de um remédio. A experiência de seu 
médico de referência é muito mais importante que as informações 
alarmistas – e muitas vezes incorretas – da internet.
 
Outro aspecto importante é quanto à comunicação entre médico e 
paciente. Algumas vezes, o paciente acha que o profissional entendeu 
bem o que ele quis dizer e vice-versa – daí a necessidade de fazer todas as 
perguntas possíveis. “Na hora do atendimento, o paciente pode ficar nervoso 
e só lembrar de alguma pergunta depois. Este momento de dúvidas é uma 
boa ocasião para acionar a equipe do Conexão Saúde, seja seu médico de 
família ou a enfermeira que o acompanha, para poder explicar a você o que 
ainda não está muito claro”, observa Dr. Felipe Magalhães.
 
Pergunte e peça ao seu médico de referência para traduzir as 
informações que você não entendeu e, assim, tenha todas as 
respostas para uma vida cheia de saúde e bem-estar.



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Coronavírus é uma 
família de vírus que, em humanos, pode provocar infecções respiratórias que 
vão desde um resfriado comum até doenças mais severas, como a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SARS). Ele causa a doença chamada COVID-19 e, para 
que você tire suas dúvidas sobre ela, preparamos uma matéria especial.

Como a Cemig Saúde vem atuando durante a pandemia?
Desde que a OMS classificou o novo Coronavírus como uma pandemia, 
a Cemig Saúde deu início a uma série de ações para garantir que os 
beneficiários recebam todo o cuidado necessário diante desse momento tão 
difícil para a saúde.

De acordo com a superintendente de saúde e relacionamento, Ana Lúcia 
Soares, a atuação da Operadora contra o Coronavírus foi dividida em duas 
linhas de cuidado: uma receptiva e outra ativa. “Na linha receptiva, estamos 
falando do momento em que o beneficiário entra em contato conosco, 
seja para pedir uma orientação ou para buscar informações sobre consultas. 
Por isso, criamos um novo serviço de atendimento telefônico, o Alô Cemig 
Saúde”, conta Ana Lúcia. 

Ao entrar em contato com o serviço, pelo número 0800-772-8988, você 
pode conversar com um profissional de saúde para tirar suas dúvidas sobre 
a COVID-19 e outras doenças, recebendo orientações para o tratamento, 
quando necessário.

Outro serviço é o Pronto Atendimento Online, disponível na plataforma 
Einstein Conecta. Os atendimentos são feitos por videochamada, graças à 
parceria entre a Cemig Saúde e o hospital Albert Einstein. Nele, você será 
atendido por um médico, sem sair de casa, por meio de uma chamada de 
vídeo pelo celular ou computador. Acesse o Portal Cemig Saúde para conferir 
um passo a passo completo de como acessar a plataforma.

“Se o beneficiário realmente precisar de uma consulta presencial, ele 
será orientado a buscar atendimento em uma de nossas unidades de 
saúde ou em um de nossos prestadores. O encaminhamento para um 
pronto-socorro ou a internação hospitalar são indicados apenas quando 
necessário”, observa a superintendente.

Já na linha de cuidado ativo, o objetivo da Cemig Saúde é estar em 
contato constante com seus beneficiários pertencentes a grupos de risco, 
comoidosos acima de 60 anos e pessoas com doenças crônicas ou que 
relataram sintomas gripais em um dos canais receptivos. “Nossos atendentes 
entram em contato com essas pessoas para saber como está sua saúde. Se 
há alguém com sintomas, o contato passa a ser feito por uma equipe de 
saúde e, quando necessário, a pessoa pode ser direcionada ao atendimento 
presencial”, explica Ana Lúcia.

A Operadora também está atenta à saúde mental das pessoas atendidas 
pelo plano e, por isso, alguns psicólogos de sua rede foram orientados a dar 
continuidade aos tratamentos, utilizando a videochamada.

Com todas essas ações, a Cemig Saúde oferece o melhor cuidado para você 
e sua família durante a pandemia de Coronavírus, garantindo que não falte 
assistência mesmo em momentos tão difíceis.

Formas de transmissão
Ocorre pelo ar ou por contato pessoal com secreções 
contaminadas, como: 

• Tosse
• Espirro
• Catarro
• Gotículas de saliva
• Contato pessoal com pessoas infectadas
• Contato com objetos ou superfícies contaminadas, 
seguido de contato com boca, nariz ou olhos

Sintomas
São principalmente respiratórios, semelhantes aos de 
um resfriado comum, e incluem: 

• Febre
• Tosse
• Coriza
• Dificuldade para respirar

Tratamento
Ainda não há tratamento específico para infecções 
por Coronavírus. A conduta a ser adotada compete ao 
médico responsável e pode envolver: 

• Repouso
• Hidratação
• Ação de medidas para aliviar os sintomas (como uso 
de medicamentos para dor e febre e uso de umidificar 
no quarto, por exemplo)

Como se prevenir
• Evite contato próximo com pessoas que apresentem 
sintomas da doença
• Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou 
álcool gel 70%
• Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz, usando seu 
antebraço ou lenços descartáveis. Não use as mãos
• Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca
• Não compartilhe objetos de uso pessoal
• Limpe regularmente o ambiente e mantenha-o ventilado

Tire suas dúvidas 
sobre o Coronavírus



Tem dúvidas sobre alguma doença?  
Sentiu algum sintoma e precisa de orientação? 
Quer saber mais sobre o coronavírus? 

Entre em contato com o novo canal de 
atendimento telefônico da Cemig Saúde e receba 
orientações de nossos profissionais de saúde!

ALÔ
Cemig Saúde

J á ouviu falar da Lei Geral de Proteção de 
Dados? Chamada de LGPD, a lei foi sancionada em 

2018 e começará a valer em agosto de 2020, colocando o 
Brasil no patamar dos países que contam com normas para o 
tratamento de dados pessoais. Um feito e tanto, que garantirá 
mais privacidade aos brasileiros e a possibilidade de que cada 
cidadão controle suas informações.
 
Dados pessoais são, basicamente, todas as informações 
relacionadas a uma pessoa que possam identificá-la, como 
identidade e endereço. Já informações sobre origem racial ou 
étnica e orientação sexual, por exemplo, são consideradas pela lei 
como dados sensíveis e precisam de atenção especial, pois podem 
gerar situações de discriminação e preconceito.
 
A Cemig Saúde e a LGPD
A nova lei estabelece regras para toda a operação dos dados 
pessoais nas empresas, desde o registro das informações até a 
sua eliminação. Por isso, todos os negócios brasileiros precisaram 
adequar seus sistemas à LGPD, para proporcionar maior segurança 
e transparência aos clientes. E a Cemig Saúde também está se 
adequando às novas exigências.

Primeira etapa 
do cuidado:  
suas informações

A Operadora lida continuamente com informações pessoais de seus 
beneficiários. Para assegurar que o manejo desses dados seja feito 
da forma correta, foi criado, em outubro do ano passado, o Grupo 
Técnico da LGPD. Lembra dos dados sensíveis? Eles incluem um tipo 
de informação muito importante para nós: as relacionadas à saúde. 
Uma vez que nossos processos e sistemas estão sendo adequados à 
LGPD, foi necessário criar um Termo de Consentimento, que deverá 
ser assinado pelos titulares do plano para autorizar o uso de suas 
informações pela Operadora.

“O Termo de Consentimento é a principal chave para que a Cemig 
Saúde possa prestar os seus serviços. Com o respaldo para utilizar de 
forma correta e segura as informações e dados da nossa carteira de 
beneficiários e transmiti-las aos nossos prestadores e parceiros quando 
necessário, cumpriremos de forma satisfatória o nosso propósito: 
‘Cuidar da saúde das pessoas’”, explica Rafaelli Fernanda, que integra o 
Grupo Técnico da LGPD.

Em breve, o Termo de Consentimento será encaminhado para você 
pelos canais de comunicação da Operadora, o que vai trazer mais 
segurança e privacidade para todos. Afinal, o cuidado é o nosso principal 
objetivo – e isso também inclui o uso adequado de seus dados pessoais.

0800-772-8988 Disponível 24 horas, 7 dias por semana, 
via celular ou telefone fixo


