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Em defesa

da autogestão
U

ma empresa de autogestão

é marcada pelo compartilhamento
de decisões sobre o próprio negócio,
não tendo fins lucrativos e oferecendo
autonomia aos seus profissionais. Assim
é a Cemig Saúde – uma autogestão
que busca constantemente garantir o
melhor plano de saúde e proporcionar
o melhor cuidado aos seus beneficiários,
investindo todo o dinheiro na saúde.
Apesar de estarmos em meio a um
momento difícil para as operadoras de
saúde, reafirmo que a autogestão é muito
importante, tanto para as pessoas em geral
quanto para o bem-estar e a qualidade
de vida dos beneficiários. Pensando nisso,
temos participado de discussões sobre a
privatização da Cemig e sobre o cenário
da autogestão em encontros mensais
com a AEA (Associação dos Eletricitários
Aposentados e Pensionistas da Cemig),
quando discutimos também a situação
atual da Cemig Saúde. Podemos pensar
que o plano traz vantagens apenas para
beneficiários e prestadores, mas ele também
garante bons resultados à Operadora.
No dia a dia da Cemig Saúde, temos
organizado nossos processos e, desde o
mês de outubro, estamos promovendo

uma verdadeira transformação digital na
empresa, mudando a nossa cultura digital
interna. Para essa tarefa, vamos contar
com a ajuda dos próprios beneficiários,
que serão convidados a contar o que
acreditam que precisa ser melhorado
digitalmente em nossos processos.
Assim como buscamos ouvir
continuamente os beneficiários, também
buscamos ouvir os nossos empregados.
No dia 15 de outubro, um grupo de
novos profissionais chegou à Cemig e
apresentamos a eles a importância da
Operadora em suas vidas, mostrando
que estamos em defesa da Cemig, que
acreditamos em nosso plano e que essa é
a melhor opção para a saúde.
Não podemos nos esquecer de que a
gestão da Cemig Saúde é feita de forma
partilhada, com indicações tanto dos
empregados quanto da empresa. Assim,
todos têm conhecimento de nossos
processos e ficam cientes do trabalho
que está sendo feito. Cada vez mais
estamos adotando ações para melhorar
a imagem da empresa, garantindo um
acompanhamento mais próximo dos
beneficiários e investindo em atitudes de
promoção e prevenção da saúde.

Por fim, quero agradecer à Dra. Adriana
Carneiro pela grande ajuda à Cemig
Saúde, por fazer um trabalho de grande
competência, profissionalismo e
cuidado humano.
Também parabenizo todos os
empregados, prestadores, conselheiros
e os diretores Gilberto Gomes
Lacerda e Arthur Sette e Câmara, que
estiveram em exercício em 2017 e
ajudaram a Cemig Saúde a alcançar
um ótimo desempenho no Índice de
Desempenho da Saúde Suplementar
(IDSS) 2017, concedida pela Agência
Nacional de Saúde (ANS). Tivemos uma
classificação de 0,888 e alcançamos a
maior pontuação entre as operadoras
brasileiras de autogestão de médio
porte, que oferecem um plano
ambulatorial e hospitalar.

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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“Foi muito emocionante participar da corrida da Cemig. Mesmo
envolvida com o trabalho e com a família, essa vitória representa
toda a luta e toda a disciplina que tive para chegar até aqui”, recorda.
A Cemig Run contou com a presença e a participação do
presidente da Cemig, Cledovirno Belini, assim como outros
membros da diretoria da Cemig e da Cemig Saúde. A iniciativa
foi patrocinada pelo laboratório Hermes Pardini, pela construtora
Somattos, pelo hospital Mater Dei e pela empresa de assistência
extra-hospitalar CaptaMed.

Cemig Run
A

s ruas do bairro Santo Agostinho, em Belo
Horizonte, viraram pistas de corrida de corrida no dia 6

de outubro. É que o bairro, onde está localizado o edifício-sede da
Cemig, recebeu a 1ª edição da corrida Cemig Run, que contou com
a participação de cerca de 1,5 mil atletas de todas as idades, em
percursos de 5km e 10km de corrida e 3km de caminhada.
Entre os participantes estavam profissionais da Cemig e da Cemig
Saúde e atletas da comunidade. “Achei a corrida muito organizada. O
percurso foi ótimo e tudo estava bem planejado, com um caminho
arborizado e muito gostoso de correr”, avalia o empregado da
Cemig, Murilo Lopes Pereira.
Quem não esconde a alegria é a funcionária da Cemig Adriana
Duarte Coelho, que alcançou o primeiro lugar na corrida de 10 km.

Faça a sua parte
na consulta 		
médica

O

s bons resultados de uma consulta médica

também dependem das atitudes do paciente. E assim
como é preciso agendar o horário com antecedência, também é
importante chegar ao consultório pelo menos 10 minutos antes do
prazo estabelecido. Esse tempo é fundamental para evitar atrasos e
providenciar detalhes administrativos, como passar a carteirinha do
plano e preencher algum formulário.
Após chegar ao consultório 10 minutos adiantado, a primeira
providência é fazer contato com a recepção, se identificando com
o documento de identidade e a carteirinha do convênio. Caso
contrário, pode parecer que você não está no local e você corre o
risco de até mesmo perder a consulta.
Para o momento do atendimento, a orientação é sempre
levar os exames realizados anteriormente, evitando que o

Pausa para a saúde
Antes e após participar das provas, os atletas tinham um destino
certo no evento: o estande do Conexão Saúde. Por lá, eles
relaxaram nas cadeiras de Quick Massage, hidrataram-se com
água de coco e se prepararam para correr com as sessões de
aquecimento e alongamento.
“Fui ao estande da Cemig Saúde, fiz massagem e tomei água de
coco. Tudo perfeito e organizado. Adoro correr e acho que a Cemig
deve continuar incentivando as corridas e a atividade física em geral,
pois isso contribui para melhorar a saúde dos empregados e de suas
famílias”, conta Lúcia Andréa, da Cemig. Mais de 400 pessoas que
passaram pelo ponto do Conexão Saúde conheceram mais sobre o
modelo de cuidado da Operadora.
Para o assessor de comunicação da Cemig Saúde, André Elesbão,
a ideia era promover um momento de saúde aos participantes.
“O estande faz parte de um processo da Operadora de priorizar a
saúde das pessoas, tanto a saúde no trabalho quanto no dia a dia,
em um espaço leve onde podiam praticar exercícios e se relacionar
com os colegas”, avalia.

profissional de saúde solicite exames que já foram feitos e
ajudando a reduzir os custos da Operadora. Levar uma lista
com todas as medicações que você está tomando também é
essencial, pois o médico vai avaliar se é preciso ajustar a dose
ou prescrever um novo remédio. E não se esqueça de relatar o
seu histórico de saúde e os diagnósticos anteriores, como casos
de alergias ou doenças crônicas.
Um grande problema enfrentados pelos consultórios médicos
é o não comparecimento do paciente, pois isso deixa um
horário livre na agenda e impede que outra pessoa que está
precisando se consulte. O ideal é desmarcar o atendimento
com até 24h de antecedência, mas no caso de imprevistos, vale
fazer isso até poucas horas antes.
Caso ocorra um imprevisto no consultório, como a falta de
um médico, por exemplo, a equipe da recepção deve entrar
em contato com o paciente para informá-lo. Por isso é muito
importante manter os dados de cadastro atualizados no portal
de serviços. Para qualquer contato que a clínica precise fazer, é
necessário que dados como telefone e endereço estejam corretos.
Não se esqueça de que o tempo de tolerância de atraso para
uma consulta é de 10 minutos. Além disso, quando necessário,
você também pode levar um acompanhante para a consulta,
pois ele vai ajudar com a comunicação e as orientações do
profissional de saúde.
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A PALAVRA É...				

			

				transformação
N

o próximo ano a Cemig Saúde comemora seus
10 anos de história. Para celebrar essa data tão especial,

a empresa está se preparando desde já. Diversas ações realizadas
nos últimos meses vêm transformando os processos e a cultura da
Operadora, com o objetivo de acompanhar a evolução do mercado,
atualizar as tecnologias e estratégias adotadas e levar ainda mais
saúde e qualidade de vida aos beneficiários.
Para que você não perca nenhuma etapa dessa transformação,
preparamos esta matéria especial com todas as novidades que
chegaram à Cemig Saúde e que vão levar ainda mais vantagens para
o seu dia a dia.

Soluções digitais

A iniciativa mais recente da Cemig Saúde é o projeto
Transformação Digital, que busca atualizar toda a cultura digital
de seus processos – tanto seus aspectos internos quanto
externos. Para isso, desde outubro estão sendo feitos encontros
estratégicos, contando inclusive com o apoio dos beneficiários
para a troca de ideias, mediado por consultores contratados.
“Acredito que o apoio dos beneficiários é muito importante para
as melhorias, pois a Cemig Saúde pode conhecer do ponto de
vista deles o que precisa ser melhorado e implantado. Minha
expectativa é que as sugestões sejam realmente implementadas e
que tenhamos um plano cada vez melhor”, afirma Maria Carmem
Gomes Silveira, beneficiária que participou do encontro de ideias
do projeto Transformação Digital, ocorrido em outubro.

Um olhar mais atento

Com o objetivo de garantir uma gestão mais eficaz e linear das internações de seus
beneficiários, a Cemig Saúde lançou neste ano a Gestão do Paciente Internado. Formada por
uma equipe multidisciplinar, o projeto vem desenvolvendo ações para ampliar a qualidade e a
segurança assistencial e garantir um desfecho de internação adequado aos pacientes da rede
Mater Dei, em Belo Horizonte. Em breve a equipe irá expandir a atuação para novos hospitais.
Entre os objetivos do projeto está criar um modelo integrado de gestão das internações,
mitigar condutas e cobranças indevidas por parte dos prestadores e tornar o relacionamento
com o prestador mais próximo e vigilante, buscando assim a redução de desperdícios e de
retrabalho, o aprimoramento de processos e um menor custo assistencial.
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É mais saúde que fala?

Isso o Conexão Saúde tem de sobra a oferecer.
A nova forma de cuidado da Operadora chegou
em 2019 trazendo tudo o que os beneficiários
do plano precisam: um tratamento contínuo,
completo e integrado, baseado na atenção
primária à saúde (APS) e centralizado no
individuo a partir de profissionais de referência.
Para a profissional da Cemig Maria da Gloria
Pereira Cotta, o Conexão Saúde foi motivo de
elogios antes mesmo de ser atendida pelo
programa. “É a primeira vez que vejo um plano
de saúde se preocupando com as pessoas,
com o ser humano. É uma preocupação em
levar saúde para as pessoas. Ter um médico de
referência que vai olhar a nossa saúde como
um todo é muito melhor do que procurar dez
médicos diferentes”, afirma.
O Centro de Promoção à Saúde, em Belo
Horizonte, foi o primeiro lar da equipe
multidisciplinar do programa, mas em
dezembro deste ano, uma nova clínica será
inaugurada próxima ao escritório-sede da
Cemig, também na capital mineira, para
aumentar ainda mais o alcance do programa.
E o objetivo é que, em breve, novas clínicas
sejam abertas na região metropolitana de BH
e no interior de Minas Gerais.

Alô, mamãe!

Para garantir mais bem-estar e qualidade de vida para mamães e bebês, a Cemig Saúde
desenvolveu a linha de cuidado materno-infantil. Essa linha oferece toda a atenção
necessária às famílias, desde o momento em que a gravidez é descoberta até os
primeiros meses do recém-nascido.
Entre suas iniciativas está o Programa de Monitoramento da Gestante, em que nossa
equipe realiza um acompanhamento telefônico mensal às mamães. Outra frente de
trabalho é o Casal Grávido, um curso no qual os futuros pais participarão de palestras e
dinâmicas conduzidas por profissionais de saúde, preparando-os para as transformações
da gestação e a chegada do bebê. Já o Programa Geração Luz é voltado ao pós-parto,
em que os pais têm a oportunidade de receber visitas domiciliares de uma enfermeira
para tirar dúvidas e receber orientações sobre amamentação e cuidados com o bebê.

O importante é ter saúde

A competição Global Challenge, iniciada em setembro, conta com uma plataforma online
cheia de dicas e práticas saudáveis, como atividades físicas e alimentação, que contabiliza
os passos das equipes participantes por meio de um relógio de pulso. Quanto mais passos
dados, mais lugares ao redor do mundo são desbloqueados na plataforma e mais qualidade
de vida os empregados podem aproveitar.
Com isso, os profissionais da Operadora e do grupo Cemig são incentivados a ter uma vida mais
saudável e a se empenhar na prática de exercícios. “Em um dia normal eu fazia cerca de 6 mil passos,
mas depois que comecei a participar do Global Challenge, faço 10 mil. Passei a fazer novas escolhas
e a mudar os meus hábitos para aumentar o meu número de passos. A plataforma é completa,
transformadora e está mudando a minha vida”, conta Ana Lucrécia Camargos Melo, da Cemig.

Projeto de Marketing Digital

Buscando o engajamento dos beneficiários com a Cemig Saúde, passamos a contar com outra iniciativa bastante inovadora – um projeto
robusto de Marketing Digital, com destaque para o Projeto de Engajamento dos Beneficiários. A proposta é fazer com que a Operadora
marque ainda mais presença nos meios digitais, garantir um espaço exclusivo para ouvir os beneficiários e levar ainda mais conteúdos ao
público, através de diferentes plataformas. Conheça quais são elas:
• Blog Viva+: reúne conteúdos exclusivos sobre saúde, bem-estar e o nosso plano, destinados aos beneficiários e ao público
em geral. Os visitantes também podem assinar a newsletter do blog e receber todas as novidades a cada quinze dias.
• Instituto Cemig Saúde: Plataforma com módulos de aprendizado sobre diversos temas da Operadora e
recompensas aos participantes.
• E-mail marketing: Os beneficiários agora recebem publicações especiais direto em seu e-mail, com assuntos que sejam
relevantes para o seu dia a dia.
• Redes sociais: Todos os públicos podem ficar de olho em nossas redes sociais, especialmente no LinkedIn e Youtube, onde
são disponibilizadas as novidades da Cemig Saúde.
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Novos prazos

de atendimento
P

Exemplos de assuntos assistenciais:

passou a contar com novos prazos de retorno em todos os tipos de
atendimento, seja pelo Fale Conosco, 0800 ou atendimento presencial.

Cobertura de procedimento, status de
autorização e remoção.

Agora, a empresa tem até 5 dias úteis para responder solicitações
relacionadas a assuntos assistenciais. Já o retorno para temas não assistenciais
será feito em até 7 dias úteis. Anteriormente todos os dois tipos de demanda
eram tratados no mesmo prazo. O objetivo da mudança é garantir que as
questões assistenciais sejam atendidas com ainda mais foco e qualidade.

Exemplos de assuntos não
assistenciais:

recisa entrar em contato com a Cemig Saúde para
tratar de assuntos como cobertura de procedimentos
e atualização de dados cadastrais? Fique atento: a Operadora

Essa alteração nos prazos de retorno é uma resposta à Resolução Normativa
395, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que dispõe sobre as
regras a serem observadas pelas operadoras de saúde e estabelece o prazo
de até 5 dias úteis para retorno de atendimentos assistenciais. Tanto quanto
atender à legislação, a Operadora está empenhada em oferecer o melhor
atendimento a seus beneficiários e prestadores, sempre que possível em um
prazo inferior ao estabelecido pela norma.

Aplicativo, contribuição, utilização,
institucional, recadastramento INSS, cadastro
de CPF, recadastramento universitário,
comunicação, coparticipação, dados
cadastrais, imposto de renda do beneficiário,
boleto, informe de rendimentos do prestador,
senha – processo eleitoral, Recursos
Humanos e processamento de contas.

Abrace o Vida e Saúde digital
Imagine que você está na sala de espera de um consultório,
aguardando o momento em que será chamado para a consulta com
seu profissional de referência. Ao percorrer os olhos pela sala, percebe
que não há nenhuma opção de entretenimento para ajudar os
minutos a passarem mais rápido. Então você pega seu smartphone,
acessa o seu e-mail e... encontra a nova edição do Jornal Vida e Saúde,
cheia de conteúdos pensados especialmente para você!
É isso mesmo: em 2019, o Jornal Vida e Saúde chegou de vez ao
universo digital e agora está sendo enviado aos beneficiários apenas
por e-mail. A mudança faz parte das ações da Operadora que buscam
reduzir custos para contribuir com a sustentabilidade do plano de
saúde e, claro, preservar o meio ambiente.
Investir no formato digital também é uma forma de atingir um
número maior de pessoas e estar ainda mais próximo de nossos
beneficiários, já que o jornal poderá ser acessado em qualquer
dispositivo móvel, seja em casa, no trabalho ou durante a espera
por uma consulta médica. E o conteúdo continua com a mesma
qualidade de sempre, com informações úteis e relevantes sobre
o plano de saúde e as novidades da Operadora, além, é claro, das
melhores dicas de bem-estar e qualidade para você e sua família.
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Os beneficiários que preferem receber o Jornal Vida e Saúde impresso
em casa ainda têm essa opção, sendo necessário apenas enviar o
nome e a matrícula para o e-mail comunicacao@cemigsaude.org.br
ou entrar em contato com a Central de Relacionamento da Operadora,
pelo número 0800 030 9009 ou (31) 3429-5200. Mas lembre-se: pense
sustentável e abrace o novo formato digital com a Cemig Saúde!

Já segue a Cemig Saúde no LinkedIn, a
rede social corporativa do momento?
Estamos por lá divulgando a evolução de
nossa equipe e os projetos em que atuamos
para cuidar da saúde de nossos beneficiários,
com equilíbrio financeiro. Siga a nossa página
e fique por dentro de todas as novidades!
www.linkedin.com/company/cemigsaude

DUAS CORES,				

um mesmo propósito
N

os últimos anos, associar um mês a uma cor se tornou uma estratégia muito eficiente para

conscientizar a população sobre a importância da prevenção de algumas doenças, sendo o Outubro Rosa e o Novembro Azul as
campanhas de maior sucesso.
Apesar das iniciativas terem um mês só para chamar de seu, lembre-se de que o cuidado com a sua saúde deve ser constante. Que tal
aproveitar o Conexão Saúde para estar sempre de olho na sua saúde? O programa é focado na Atenção Primária à Saúde (APS), prioriza a
prevenção de doenças por meio do trabalho de profissionais de referência e pode ser a chave para levar todo o cuidado que você precisa.

Outubro Rosa

Criada nos Estados
Unidos em 1997, a
campanha chama
a atenção para a
importância do cuidado
com a saúde da mulher
e a prevenção contra
o câncer de mama.
Segundo o Instituto
Nacional do Câncer
(INCA), a doença é o tipo
de câncer mais comum
entre as mulheres no
Brasil e no mundo.
Conheça a seguir o que
é falso ou verdadeiro
sobre o assunto!

Novembro azul

A iniciativa foi
iniciada na Austrália,
em 2003, para alertar
sobre a saúde do
homem e esclarecer
sobre os riscos e as
formas de prevenir o
câncer de próstata,
a segunda maior
causa de morte por
câncer em homens
no Brasil. Conheça a
seguir o que é falso
ou verdadeiro sobre
a doença!

Câncer de mama só
aparece em quem tem
histórico familiar – Falso

Amamentação protege
contra o câncer de
mama – Verdadeiro

Ao contrário do que muitos
pensam, a maioria das
mulheres diagnosticadas não
tem familiares com câncer
de mama. Mas o histórico
familiar pode, sim, influenciar
no surgimento dos casos
quando o parentesco é de
primeiro grau, como no caso
de mãe, irmã ou filha.

Durante o tempo em que as
mães amamentam os seus
bebês, o número de ciclos
menstruais é reduzido, assim
como a exposição a alguns
hormônios que contribuem
para a formação de
tumores, como o estrógeno,
protegendo a mulher contra
o câncer de mama.

Câncer de próstata afeta
apenas homens idosos –
Falso

O médico deve ser
procurado mesmo por quem
não sente nada – Verdadeiro

Apenas pessoas com
histórico familiar podem
ter o câncer – Falso

A doença é mais comum nas
idades mais avançadas, mas
pode atingir homens de todas
as idades. Segundo o Ministério
da Saúde, nove em cada dez
homens diagnosticados com
câncer de próstata têm mais
de 55 anos – o que já é motivo
suficiente para que todos
fiquem atentos.

Como em sua fase inicial o câncer
de próstata é silencioso, quem
espera o aparecimento de algum
sintoma estará correndo grandes
riscos. Portanto, é fundamental
fazer consultas regulares com seu
médico de referência e fazer os
exames quando solicitado.

A incidência do câncer de
próstata é parecida com o
do câncer de mama – se
um homem tem um pai,
irmão ou filho diagnosticado
com a doença, as chances
de desenvolver o problema
serão maiores.

Desodorante causa
câncer de mama – Falso
Segundo a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa),
não existe relação entre o uso
de antitranspirantes e o câncer
de mama. Essa história pode ter
surgido porque os desodorantes
são aplicados na axila, próximo
ao tecido mamário, e pelo fato
de terem sais de alumínio em
sua formulação – mas isso não é
nada com o que se preocupar.

Se você deseja acessar a lista de novos conveniados da Cemig Saúde, saiba que ela está a um QR Code de distância.
Basta ter o seu celular em mãos, escanear o código ao lado e acessar o documento! Os novos convênios também
podem ser consultados no portal da Cemig Saúde (www.cemigsaude.org.br), no menu Rede Credenciada.
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A g e n t e e s tá
s e m p r e p o r p e rto
para a IZaBELa
fIcar cada

Fa
z

dIa mELhor.

Izabela Oliveira,
cliente do
Hermes Pardini
há 5 anos.

b
em

TER COM
QUEM

A vida da Izabela é muito dinâmica.

C O N TA R .

por isso, na hora de cuidar da saúde, ela não
abre mão do Hermes pardini. Com mais de

(31) 3228-6200 | www.hermespardini.com.br/60anos

60 unidades, serviços de análises clínicas,
exames por imagem e vacinas e diversos
canais à disposição, o Hermes pardini está
há 60 anos ao alcance de seus clientes.
É muito mais praticidade para viver melhor.
responsável técnico: Dr. guilherme Birchal Collares - Crm-mg 35.635 - Inscrição Crm 356 - mg
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E se a gente investisse
em seu futuro?
A saúde requer investimento e
dedicação. Saiba mais em
conexaosaude.cemigsaude.org.br

