
Conheça mais sobre os 
genéricos e os descontos que 

você tem ao optar por eles.
Veja na página 3
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Dengue, HIV e Atenção 
Primária. O que eles têm  

em comum?   
Esses são algumas das 

prioridades da OMS em 2019.
Veja na página 7

ATENÇÃO PRIMÁRIA?
VOCÊ SABE O QUE É

Conheça a modalidade que promove saúde e pode auxiliar 
na estabilidade dos planos de saúde em todo o mundo.
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DRP/Ouvidoria               
Itinerante caminha 

a todo o vapor para estar 
ao seu lado. O Leste e o Norte de 
Minas Gerais podem aguardar nossa 
equipe. em breve, vamos levar a essas 
localidades as novidades do plano, 
informar o que vem sendo feito para 
continuar a aprimorar nossos serviços e, 
claro, ouvir o que vocês têm a dizer. 

Começamos nossa trajetória em março, 
aqui mesmo, em Belo Horizonte. 
Visitamos a Companhia de Gás de 
Minas Gerais (Gasmig) e a Fundação 
Forluminas de Seguridade Social 
(Forluz). esse encontro foi essencial para 
estreitar relacionamentos e compartilhar 
experiências que contribuem para nosso 
desenvolvimento. agora em abril, nossa 
equipe se prepara para encontrar os 
beneficiários de divinópolis, Pará de 
Minas e Bom despacho. 

ainda este mês, participaremos 
do encontrão da associação dos 

eletricitários aposentados e Pensionistas 
da Cemig e Subsidiárias (aea MG), 
entre os dias 22 e 25. Será uma boa 
chance de nos aproximarmos de nossos 
beneficiários aposentados, buscando 
interação e parceria com essas pessoas 
tão importantes para nós. e, para 
encerrar o ciclo de visitação, passaremos 
pelo Vale do aço e o Leste de Minas 
Gerais, em maio, e pelo Norte do estado, 
em junho. São vários destinos que nos 
permitem estar do seu lado. 

Falando nisso, você se lembra 
da Pesquisa de Satisfação com o 
Beneficiário? a Operadora realizou a 
análise do resultado e ele está pautando 
as ações internas para aprimorar os 
nossos serviços. eu fico feliz em contar 
isso, porque quero que você saiba o 
quão importante é a sua opinião para 
nós. estamos trabalhando, dia após dia, 
para que você possa ter o melhor plano 
e, com isso, possa estar sempre saudável.

antes de me despedir, acho importante 

falar sobre a atenção Primária, uma 
das prioridades da Cemig Saúde 
para 2019. a atenção Primária não só 
promove a saúde de uma forma ainda 
mais completa, como auxilia os planos 
na busca pelo equilíbrio financeiro. 
Recomendo fortemente que você leia 
com atenção nosso especial sobre o 
tema, nas páginas 4 e 5 desta edição do 
Vida e Saúde. 

eu fico por aqui, agradecendo a você 
pela parceria de sempre. O seu apoio é 
essencial para que possamos continuar a 
aprimorar nosso trabalho. 

Fique com deus.

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
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Disponíveis no Brasil desde 1999, os genéricos são 
opções de menor custo, que podem substituir os medicamentos 

de marca. Mas, apesar dessa vantagem, ainda tem gente que desconfia 
de sua procedência. afinal, se o efeito é o mesmo, porque o preço é tão 
mais barato do que o original?

Para responder essa questão, temos que pensar um pouquinho na 
criação de um novo medicamento. O processo de desenvolvimento 
de novos remédios requer grandes investimentos. Milhões de dólares 
são gastos para testar o princípio ativo, realizar estudos clínicos e 
investir na publicidade. 

Já os genéricos não precisam disso. Como eles usam o mesmo princípio 
ativo – ou ingrediente principal –, os laboratórios que os fabricam só 
precisam provar que seu efeito é igual ao original. dessa maneira, os 
custos para o desenvolvimento do medicamento são reduzidos e é 
possível entregar um produto acessível e de qualidade para você.

VOCÊ TEM MAIS UM MOTIVO PARA 
consumir genéricos
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“Os medicamentos de referência e os 
genéricos têm sua eficácia garantida por 

centros de pesquisa e pela Anvisa. Mas, se você 
ainda não se sente seguro ou tem dúvidas 
sobre o seu efeito, leve o medicamento ao seu 
médico de referência e converse com ele sobre 
as alternativas disponíveis”, sugere o Médico 
de Família, Felipe Lima Magalhães. 

a partir da próxima edição do Vida e Saúde, você vai receber nosso jornal 
somente em formato digital. a mudança traz mais modernidade para a 
Cemig Saúde e seus beneficiários, e colabora para o equilíbrio financeiro 
da Operadora, já que dá fim aos custos com a impressão e com o envio.

as vantagens do novo formato não param por aí. Todos os anos, 90 mil 
exemplares do Vida e Saúde eram impressos e distribuídos em Minas 
Gerais. Para fabricar tanto papel, era necessário derrubar quase 70 árvores. 
Por isso, a opção digital também contribui com o meio ambiente. 

Mas, se você ainda prefere a versão impressa, não tem problema. Basta enviar o seu nome completo e sua matrícula para o 
endereço de e-mail comunicacao@cemigsaude.org.br ou entrar em contato com a nossa central de atendimento ligando para 
0800 030 9009 ou (31) 3429-5200 (para ligações originadas de telefone celular).
 
ah, e não se preocupe. O envio não gera custos adicionais para você.

Vida e Saúde agora é somente digital

Você sabia que os beneficiários Cemig saúde 
têm desconto em genéricos? 

a drogaria araujo oferece uma grande vantagem 
para você. ao adquirir seus medicamentos por 
meio do Convênio Farmácia da Operadora, 
você garante entre 20% e 60% de desconto em 
medicamentos genéricos. além disso, você tem 10% 
de desconto em medicamentos de marca e 65% em 
medicamentos do laboratório Sandoz.

Vale lembrar que o desconto é aplicado sobre 
o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) – 
preço regulado pelo Governo –, não ao preço 
fornecido no balcão.

Para garantir os descontos, lembre-se de utilizar o 
Convênio Farmácia da Cemig Saúde. 

*Publieditorial



ATEnçãO PRIMáRIA à SAúDE  
          você entende a importância?

Acesso, longitudinalidade, integralidade e    
  coordenação do cuidado. esses termos podem 

parecer distantes e complexos, mas ajudam a traduzir 
as vantagens da atenção Primária à Saúde (aPS), uma 
modalidade de atendimento que leva em consideração o 
lado biológico, psicológico e social do paciente. Por isso, 
compartilhamos a seguir o significado dessas expressões.  

O modelo é capaz de solucionar as demandas do dia a dia, 
que representam 80% do nosso contato com a área da 
saúde. até aqui, nada parece revolucionário, não é mesmo? 
Mas, acredite, é. Porque o foco da aPS é a prevenção. Para 
que você entenda o real significado disso, vamos falar 
sobre como a saúde é gerenciada nos dias de hoje. 

atualmente, nós adotamos o formato hospitalocêntrico 
de cuidado, o que quer dizer que dependemos de 
hospitais, médicos especialistas e medicamentos para 
tratar todos nossos problemas de saúde. Com a aPS, o 
acompanhamento ocorre antes da doença. Com isso, 
prevenimos situações que coloquem em risco o bem-estar 
do paciente. as diferenças são significativas. Confira:

na atenção primária à saúde:

•	 Cuidado concentrado no indivíduo.
•	 acompanha sua saúde para prevenir doenças 

e situações de emergência.
•	 Continuidade no cuidado, com consultas 

regulares com uma equipe que o acompanha 
por todas as fases da vida.

•	 a equipe compartilha seu histórico e todos 
conhecem a fundo o seu caso.

•	 diagnósticos se baseiam em seu estado atual, 
mas consideram também seu histórico familiar, 
estilo de vida, contexto social e financeiro.

•	 Tratamentos e procedimentos são feitos de 
maneira personalizada. 

•	 incentiva o paciente a cuidar da própria saúde, 
se posicionando como uma ferramenta para 
que ele conquiste aquele resultado.

essas diferenças pesam muito quando o assunto é a saúde. Por isso, estamos, cada vez mais, 
buscando nos aproximar desse novo formato de cuidado. Conheça a seguir os quatro pilares da aPS: 

1º pilar: Acesso  
 
O paciente precisa ter fácil 
acesso ao profissional de 
referência. 

2º pilar: Longitudinalidade  
 
O paciente deve ter o 
acompanhamento desse 
profissional ao longo dos 
anos. dessa forma, ele terá a 
garantia de ter um profissional 
de saúde para indicar o melhor 
plano de cuidado e propor 
tratamentos em cada situação. 

3º pilar: Integralidade  
 
O profissional de referência 
deve levar em consideração 
o contexto, a família e os 
hábitos do paciente. 

4º pilar: Coordenação  
do cuidado 
 
O paciente deverá ser 
auxiliado na utilização 
dos serviços disponíveis 
e receber ajuda para se 
posicionar como um dos 
principais responsáveis pela 
própria saúde. 
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Buscando um profissional  
de referência 
agora, depois de compreender a aPS 
e suas vantagens, é importante dizer 
como ter acesso a ela, certo? Na última 
edição do jornal Vida e Saúde, falamos 
sobre o profissional de referência. ele é 
o primeiro passo para garantir que você 
acesse à atenção Primária à Saúde.

O ideal é que você opte por um 
profissional de especialidades gerais, 
como um pediatra, um clínico 
geral ou um geriatra. depois de 
decidir, você deve concentrar nesse 
profissional o seu cuidado, buscando 
seu auxílio sempre que necessário. a 
partir daí, ele vai passar a conhecer 
melhor suas necessidades, seu perfil 
como paciente e seu contexto e 
poderá ajudar a coordenar sua saúde. 

Conexão saúde – um passo em direção à aps
em abril, nossa Operadora inaugurou o Conexão Saúde, uma 
nova forma de cuidado baseada na atenção Primária à Saúde. 
inicialmente, o Conexão Saúde estará disponível para um grupo 
de beneficiários de Belo Horizonte, que vão ter a oportunidade 
de avaliar as vantagens de ter o acompanhamento realizado por 
uma equipe multidisciplinar. ela é composta por um médico de 
família e uma enfermeira. O diferencial dessa equipe é que ela tem 
o compromisso de levar em consideração todo o contexto do 
paciente, juntamente de seu histórico familiar, seus hábitos e seu 
perfil em relação aos cuidados de sua saúde. 

O Conexão Saúde engloba os quatro pilares da aPS, e, além 
da promoção do bem-estar, propõe auxiliar os beneficiários a 
compreender o seu papel como protagonistas de sua saúde. a 
intenção é estimular essa responsabilidade, para que o paciente 
conquiste autonomia o bastante para opinar sobre o plano de 
cuidado que vem sendo oferecido a ele. 

em breve, esperamos expandir o Conexão Saúde para mais 
beneficiários. acompanhe as novidades aqui e em nossos demais 
veículos de comunicação. 
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Acesse o portal Conexão Saúde 
escaneando o QR Code
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A Cemig Saúde quer apoiar as mamães em 
um dos períodos mais importantes de suas 

vidas: a gravidez. Se você é uma delas, é hora de conhecer 
o programa Monitoramento de Gestantes. 

a equipe responsável pelo programa é composta pela enfermeira 
Bruna dos anjos e pela psicóloga adriana Quintão. Uma vez 
ao mês, a dupla faz contato telefônico com as gestantes para 
avaliar o seu estado emocional e físico. O objetivo do bate-
papo é orientar as mamães sobre os exames e procedimentos 
que devem ser realizados, informar sobre os tipos de parto, o 
aleitamento materno e outros assuntos que são essenciais para a 
saúde da gestante e do bebê. esse acompanhamento faz parte 
das iniciativas de cuidado coordenado e se inicia a partir do 
momento em que a grávida efetiva seu cadastro. 

Quer saber mais sobre isso? envie um e-mail para 
prevencao@cemigsaude.org.br ou ligue para (31) 3253-4847 
ou (31) 3253-4831. Se preferir, vá ao nosso portal, selecione 
a opção de Programas de atenção à Saúde, clique em 
Programas e acesse a opção Monitoramento de Gestantes.

Bebê a bordo? você tem companhia 

nessa jornada

Você mesmo pode contribuir para isso. ao entregar seus 
documentos para acessar um dos serviços do seu plano de 
saúde, pergunte ao atendente se ele já utiliza o nosso novo 
autorizador de procedimentos. O software vai poupar o seu 
tempo e o do estabelecimento. 

Quer ser atendido 
com mais rapidez?

programa Casal grávido
Precisa de uma ajudazinha a mais antes de receber o bebê? Participe do curso para casais grávidos. Você e seu parceiro vão conhecer 
mais sobre o período de gestação, os primeiros anos da vida do bebê e os cuidados a serem tomados. Veja todo o cronograma e o 
tema das palestras no portal, navegando a área de Programas de atenção à Saúde e, em seguida, em Programas. 

acesse o portal Cemig saúde para consultar as datas das próximas turmas.
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Dentre suas metas para 2019, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) planeja a melhoria do bem-estar, o 

aumento ao acesso e à cobertura para a saúde e a garantia da proteção em 
casos emergenciais para cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do globo. 
Para alcançar esses objetivos, foram estabelecidas 10 prioridades que devem 
nortear as ações realizadas pela Organização ao longo do ano. São elas: 

•	 Poluição do ar e mudanças climáticas
•	 Doenças crônicas não transmissíveis
•	 Pandemia de gripe
•	 Cenários de fragilidade e vulnerabilidade
•	 Resistência antimicrobiana
•	 Ebola
•	 Atenção primária de saúde
•	 Relutância em vacinar
•	 Dengue
•	 HIV

SAúDE PARA TODOS. 
       Mas, como?

Hoje, vamos falar sobre quatro delas, que estão em foco 
também na Cemig saúde:

doenças crônicas não transmissíveis – a diabetes, o 
Câncer e as doenças cardiovasculares são exemplos dessa 
categoria, que é hoje responsável por mais de 70% de todas 
as mortes do mundo. O aumento de casos envolvendo essas 
doenças é impulsionado por cinco fatores: o uso do tabaco, 
o sedentarismo, o abuso do álcool, a má alimentação e a 
poluição do ar. 

Na Cemig Saúde, temos programas como o Gerenciamento de 
Condições Crônicas, que buscam a prevenção e, quando necessário, 
o tratamento desses casos. 

atenção primária à saúde – esse tópico é de extrema 
importância, já que por meio da atenção Primária à Saúde (aPS) 
é possível solucionar a maior parte das necessidades de uma 
população. Na aPS, estão previstas o cuidado dos indivíduos 
através dos anos, o acesso a uma rede de saúde, a análise do 
contexto em que vivem e a oferta de um cuidado coordenado.

Para conhecer mais sobre o assunto, confira o especial sobre 
atenção Primária à Saúde, nas páginas 4 e 5.

relutância em vacinar – complacência, inconveniência e 
desconfiança. Segundo dados de um dos grupos consultivos 
da OMS, esses são os principais motivos da relutância em 
relação à vacinação. essa recusa à imunização ameaça reverter 
o progresso feito no combate a doenças que podem ser 
prevenidas por meio da imunização. algumas dessas doenças, 
antes consideradas eliminadas, podem ressurgir e voltar a 
causar mortes entre a população.

Na última edição do Vida e Saúde, trouxemos uma fala sobre a 
importância da vacinação. Você pode conferir a matéria acessando o 
nosso portal. 

dengue – transmitida pelo mosquito aedes aegypti, a doença 
é responsável por infectar, anualmente, cerca de 390 milhões de 
pessoas em todo o mundo. Tornando a dengue uma prioridade, a 
OMS planeja criar ações que reduzam, até 2020, os casos da doença 
em até 50%.

No nosso portal, você encontra informação para lutar contra 
o mosquito.

escaneie o Qr Code e acesse os novos convênios da Cemig saúde.



 


