JORNAL

VIDA e SAÚDE
JANEIRO/2020 – Nº 86

Conexão Saúde cresceu e
conta com mais um espaço
para levar saúde e bemestar para você.
VEJA NA PÁGINA 3

Beneficiários com doenças
crônicas passam a aproveitar
uma nova linha de cuidado.
VEJA NA PÁGINA 4

CONSTRUINDO O FUTURO,

JUNTOS
Novo planejamento estratégico vai guiar ações da Cemig Saúde nos
próximos cinco anos.
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COM A PALAVRA, A DRP

Um ano de

conquistas

A

travessamos um ano de

muitas mudanças para a Cemig
Saúde. Buscando novos caminhos para
melhor acolher, orientar e propiciar uma
experiência positiva aos nossos colegas,
investimos em 2019 em um novo modelo
assistencial: o Conexão Saúde. Ele acaba de
ganhar uma nova unidade, como você verá
na próxima página. Em 2020 o objetivo é
que ele chegue ao interior de Minas Gerais
com força total.
Neste ano também rodamos o estado
com a DRP/Ouvidoria Itinerante para ouvir
sugestões e críticas relacionadas ao plano de
saúde, o que contribuiu para estarmos ainda
mais próximos dos beneficiários. Desde o
início dessa jornada, em 2017, cerca de 9 mil
pessoas já participaram da DRP/Ouvidoria
Itinerante. No próximo ano, continuamos a

rodar por Minas Gerais para estreitar cada
vez mais os laços com os beneficiários.
Não podemos nos esquecer de outra
grande conquista de 2019: nosso ótimo
resultado no Índice de Desempenho da
Saúde Suplementar (IDSS) 2017, concedido
pela Agência Nacional de Saúde (ANS).
Como abordei na última edição do Vida
e Saúde, nossa pontuação foi de 0,888, o
que colocou a Cemig Saúde como uma
das melhores operadoras brasileiras de
autogestão de médio porte, que oferecem
um plano ambulatorial e hospitalar. Esse
bom desempenho demonstra que somos a
Operadora número 1 do Brasil.
Após um ano tão positivo, temos a
expectativa de que 2020 seja ainda melhor,
pois é o ano em que a Cemig Saúde

comemora 10 anos de história. Esperamos
que seja um ano bastante produtivo, que
a Operadora possa continuar a oferecer o
melhor plano de saúde e acolher todas as
pessoas atendidas.
Entramos em 2020 com o compromisso de
melhorar cada vez mais a qualidade de vida
de nossos beneficiários e não poderia deixar
de agradecer a todos por construir o melhor
plano de saúde. Desejo um novo ano
repleto de saúde, paz e alegrias e que Deus
continue iluminando nossos caminhos.
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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Mais um passo
rumo à expansão
do cuidado
N

a próxima vez que os beneficiários da
região Centro-Sul de Belo Horizonte buscarem

atendimento médico, eles poderão aproveitar um espaço
novinho em folha e uma equipe totalmente preparada para
cuidar de sua saúde. Isso porque o Conexão Saúde acaba de
inaugurar sua nova unidade, destinada às pessoas atendidas pelo
plano que residem ou trabalham na região.
O local foi inaugurado no início de dezembro e fica na Rua
Araguari, 1156, bairro Santo Agostinho, 7º andar, bem ao lado da
Cemig. Portanto, sua localização foi escolhida de forma estratégica
para garantir um cuidado mais próximo aos profissionais de nossa
maior patrocinadora.
Complementando o cuidado proporcionado pela primeira unidade
do Conexão Saúde, inaugurada em abril no bairro Barro Preto, o
espaço é baseado na Atenção Primária à Saúde e conta com uma
equipe multidisciplinar pronta para oferecer um atendimento
integral, coordenado e humanizado.

Agora que a Cemig Saúde concluiu mais uma etapa de expansão do
Conexão Saúde, é hora de pensar no futuro. Já estamos estudando
a atuação do plano na Região Metropolitana de Belo Horizonte e
nas cidades do interior de Minas Gerais e, em breve, o objetivo é que
novas unidades sejam lançadas. Assim, será possível aumentar o
alcance do modelo assistencial e garantir que beneficiários de todo
o estado possam aproveitar a nova forma de cuidado da Operadora.

Se você reside ou trabalha na região Centro-Sul de
BH, basta ligar para (31) 2342-0883 para agendar
uma consulta no novo espaço. Acesse também
conexaosaude.cemigsaude.org.br e tire todas as
suas dúvidas sobre o Conexão Saúde!

Entre os diferenciais da nova unidade está a sala exclusiva para
medicação e observação dos pacientes, que vai levar mais conforto e
qualidade na hora do atendimento. A equipe multidisciplinar reúne
nutricionista, psicólogo, farmacêutico, enfermeira, fisioterapeuta e
médico da família. E o melhor: o espaço é dedicado 100% ao Conexão
Saúde e as consultas são totalmente cobertas pelo plano.
O presidente da Cemig, Cledorvino Belini, que esteve presente na
inauguração, aprovou a novidade. “Todo mundo está vibrando
pela facilidade dos funcionários da Cemig de chegarem até a
clínica. É uma unidade maravilhosa, muito bem estruturada e
com uma equipe excepcional, preparada para oferecer um ótimo
atendimento a todos”, afirma.
Para o presidente da Cemig Saúde, Anderson Ferreira, o novo
espaço representa ganhos sustentáveis não só para beneficiários
e empregados, mas também para patrocinadores, parceiros e para
a própria Operadora. “Quando todos estão unidos a uma causa
comum, que nesse caso é entregar valor em saúde aos nossos
beneficiários, estamos cumprindo nossa razão de ser: cuidar da
saúde, com equilíbrio financeiro”, afirma.
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O FUTURO
N

		 é agora

o ano em que a Cemig Saúde completa 10 anos de história, é hora de darmos as boas-vindas ao nosso novo

planejamento estratégico e voltarmos o olhar para o futuro da Operadora. As novas diretrizes, definidas em dezembro, vão guiar as
ações da empresa nos próximos cinco anos (2020-2025).
O plano é uma atualização dos objetivos estabelecidos em nosso último ciclo estratégico, colocado em prática entre 2013 e 2019. O
documento reúne os objetivos essenciais para a Operadora, divididos em quatro grandes eixos de atuação. Conheça quais são eles a seguir.

1. Sustentabilidade econômico-financeira
A busca pela sustentabilidade do plano de saúde continua a ser um dos principais
objetivos da Cemig Saúde. Por isso, uma das diretrizes do novo planejamento diz respeito
à implantação de ações para garantir que as esferas econômica e financeira da empresa se
tornem cada vez mais sustentáveis.
2. Novo modelo assistencial
Uma de nossas maiores preocupações é proporcionar o melhor cuidado aos beneficiários e
desenvolver iniciativas que garantam mais saúde e qualidade de vida para todos. Portanto,
estamos nos empenhando para transformar nosso modelo assistencial e implantar novidades
em busca da inovação do cuidado.
3. Ressignificação da Comunicação e Marca
Ressignificar significa dar um novo sentido a algo. Seguindo essa proposta, a Cemig Saúde
vai repensar as formas como se comunica com todos os seus públicos – empregados,
beneficiários, parceiros e patrocinadores – e transformar sua marca para atender aos novos
objetivos estratégicos e acompanhar a visão de futuro da empresa.
4. Modelo de gestão e governança corporativa
Para que uma empresa possa atuar de forma mais transparente e eficiente, a governança
corporativa tem papel fundamental e ajuda a gerenciar e controlar todas as práticas
estratégicas do negócio. Nesse sentido, a Cemig Saúde propõe um novo modelo
de gestão e governança corporativa a fim de garantir o sucesso de suas ações e seu
desenvolvimento sustentável.
Um propósito, uma grande equipe
Assim como um sonho sozinho é apenas um sonho, o planejamento estratégico da Cemig Saúde
foi definido de forma integrada e envolveu diferentes profissionais. Em novembro, representantes
de todas as áreas da Operadora se reuniram para formar um grupo de discussão e contribuir com
observações para o nosso futuro. Além de identificar as principais ações adotadas pela empresa,
os participantes refletiram de forma estratégica sobre os elementos de nossa identidade
organizacional – missão, visão, valores e propósito – para chegar às sugestões ideais.
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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.

Conheça os nossos
novos convênios
Quer acessar a lista de novos conveniados da Cemig
Saúde? Basta escanear o QR Code ao lado pelo seu
celular! Você também pode consultar o documento no
portal da Cemig Saúde (www.cemigsaude.org.br), no
menu Rede Credenciada.
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PGC DE
cara nova

D

iabetes, asma, cardiopatias, Parkinson... sabemos

que conviver com essas e outras doenças crônicas não é nada fácil,
mas na Cemig Saúde sempre temos a melhor solução para você. Pensando
nisso, transformamos nosso Programa de Gerenciamento de Condições
Crônicas (PGC) e, a partir de janeiro, ele será incorporado ao Conexão
Saúde, tornando-se uma linha de cuidado do modelo assistencial.
Além de proporcionar um atendimento especializado e humanizado,
a mudança vai atender condições de saúde antes não cobertas pelo
PGC e aumentar o alcance do atendimento no interior de Minas
Gerais, proporcionando aos beneficiários um cuidado integral com
uma equipe multidisciplinar.
No Conexão Saúde, as pessoas que sofrem com condições crônicas
estarão sempre em contato com nossos profissionais de saúde através de
meios de contato exclusivos. Confira quais são eles:

Belo Horizonte e Região Metropolitana
Os beneficiários poderão coordenar o seu cuidado
de saúde nas unidades do Conexão Saúde e receber
acompanhamento de um profissional de referência e
equipe multidisciplinar. Também é possível optar pelo
atendimento digital.

Cidades do interior de Minas Gerais
Os beneficiários contarão com telemonitoramento,
em que a saúde da pessoa é monitorada por ligação
telefônica. Também é possível entrar em contato via
sms, aplicativo e portal.
Essa nova forma de cuidar da saúde não vai beneficiar
apenas a sua saúde, mas também a sustentabilidade de
nosso plano. Portanto, venha com a gente para o Conexão
Saúde e aproveite um cuidado ainda mais próximo!

PODE CONFIAR

O

s números comprovam: a aceitação dos

medicamentos genéricos cresce a cada dia, agregando, e muito, ao
tratamento de pacientes em todo o país. Segundo a Associação Brasileira
das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró Genéricos), 34% dos
medicamentos comercializados no país atualmente são genéricos. Além
disso, eles já são 85% dos remédios de farmácia popular. Em 2019, esse
segmento teve um faturamento de mais de R$ 9 bilhões, puxando o
crescimento das vendas de toda a indústria farmacêutica.
Atualmente, 79% dos brasileiros já compraram um medicamento
genérico. Você faz parte desse grupo? Não? Então confira a seguir as
principais informações sobre esses medicamentos e veja por que eles são
a melhor opção na sua próxima ida à farmácia!

Os medicamentos genéricos são de confiança?
Quando a Lei dos Genéricos foi criada no Brasil, em 1999, passaram
a existir regras para estabelecer a segurança e a qualidade desses
medicamentos. A lei foi baseada em normas avançadas, de países como
Estados Unidos e Canadá, e estabelece que os genéricos só podem
chegar ao consumidor após passarem por testes de bioequivalência.

Se os genéricos são iguais aos outros medicamentos,
por que custam menos?
Isso acontece porque o mercado de genéricos não precisa arcar com
gastos com propaganda e nem pesquisa para o desenvolvimento
de seu princípio ativo. Por outro lado, as indústrias que desenvolvem
novos medicamentos precisam gastar milhões de dólares em estudos e
propagandas, custos que são repassados ao produto final.
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Eles substituem medicamentos de referência?
Sim, graças aos testes de bioequivalência, que provam que os genéricos
têm a mesma ação no organismo dos medicamentos de referência. Ou
seja, ambos contam com o mesmo princípio ativo, a mesma dose e são
administrados da mesma forma.

É preciso receita para adquirir um medicamento
genérico?
Assim como a receita é necessária para comprar remédios de marca e de
referência, um genérico com o mesmo princípio ativo também deve ser
comprado dessa forma.

Existem perigos relacionados à automedicação
com genéricos?
Não importa se o assunto são remédios genéricos, de marca ou de
referência – se você utiliza um medicamento por conta própria e sem a
prescrição de seu médico de referência, está correndo grandes riscos.

Mais roteiros,

mais proximidade

D

e Almenara à Conselheiro Lafaiete, do
Jequitinhonha à região Central de Minas
Gerais. Assim foi o caminho percorrido pelo Cemig Saúde

Itinerante em 2019. Entre 10 de junho e 5 de dezembro, foram 25
cidades, com a participação de 374 beneficiários.
Ao longo desses seis meses, essa iniciativa ajudou a Cemig Saúde
a levar informação e integração aos beneficiários que residem fora
de Belo Horizonte e da Região Metropolitana, mostrando a eles o
quanto são importantes para o nosso plano de saúde.
Os viajantes protagonistas dessa jornada foram os nossos assistentes
de relacionamento, que passaram pelas cidades atendidas pela
Operadora para apresentar o plano de saúde e explicar o que vem
sendo feito para torná-lo mais eficiente e sustentável. Os encontros
também foram uma oportunidade para que os beneficiários
tirassem as suas dúvidas, dessem sugestões e fizessem elogios e
críticas ao plano – contribuindo para que a empresa estreitasse esse
relacionamento e identificasse possíveis pontos de melhoria.
A cidade de Varginha foi a campeã de participação de beneficiários,
com 70 pessoas marcando presença no Cemig Saúde Itinerante. Já
Pouso Alegre e Ipatinga registraram a participação de mais de 50
beneficiários em cada encontro.

Conheça todas as cidades visitadas
pelo Cemig Saúde Itinerante:
• Alfenas
• Almenara
• Araçuaí
• Araguari
• Araxá
• Caratinga
• Conselheiro
Lafaiete
• Curvelo
• Formiga
• Frutal
• Guaxupé
• Itabira

• Itaúna
• Ituiutaba
• Januária
• Janaúba
• João Monlevade
• Lavras
• Paracatu
• Passos
• Patrocínio
• Santos Dumont
• São João Del Rei
• São Lourenço
• Três Corações

Um natal feliz e repleto de cultura
Já ouviu falar sobre a Casa do Beco? Criada em 2003, a instituição
promove o desenvolvimento humano e a transformação social
por meio da cultura e da arte no Morro do Papagaio, em Belo
Horizonte. Por lá, crianças, jovens e adultos têm a oportunidade de
se profissionalizar no teatro e na dança, expressando nos palcos as
cenas de seu cotidiano e oferecendo uma programação cultural
gratuita para a comunidade.

A doação da Cemig Saúde vai ajudar a Casa do Beco a continuar
a oferecer experiências culturais diversas para diferentes públicos,
promover a formação humana e profissional através da arte
e tornar o teatro uma atividade acessível para todos. A Cemig
Saúde se sente honrada por apoiar a instituição e agradece a
todos os empregados por praticarem a solidariedade e também
contribuírem para difundir a cultura na capital mineira.

Sendo um espaço tão importante para a difusão artística na
capital mineira, a Casa do Beco foi escolhida pela Cemig Saúde
como o destino para o dinheiro arrecadado em seu Natal Solidário
2019 – um total de R$ 7.555,00! Conseguimos esta quantia após
a venda do mobiliário não utilizado da Operadora, como cadeiras
de escritório, mesas e armários, que foram vendidos aos próprios
empregados por um preço simbólico.

Que tal você também fazer parte dessa corrente de solidariedade e
ajudar a Casa do Beco? A instituição está arrecadando doações para o
projeto “Saúde com Arte no Morro do Papagaio”, que busca promover
a saúde, a qualidade de vida e o autocuidado entre os moradores
da comunidade por meio de oficinas e atividades teatrais. Acesse
doabrasil.net/casa-do-beco e ajude a levar saúde e produções
artísticas para um número cada vez maior de pessoas!

Marcos Barroso, diretor da DRP, e Patrícia Ferreira, da Comunicação,
foram os responsáveis por irem até a Casa do Beco e fazerem
a entrega da doação, no dia 18 de dezembro. E não poderia
haver melhor momento para isso: nossos dois embaixadores da
solidariedade foram até a instituição na última apresentação do
espetáculo “Lâminas”, que tratou, por meio da dança, dos anseios e
reflexões da realidade social dos jovens.
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VAI ACOMPANHAR
um paciente internado?
E

ntão é hora de conhecer a nova política de

fornecimento de alimentação para acompanhantes da Cemig
Saúde. Em 2020, a Operadora precisou adequar seu regulamento
às normas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar),
além de dar mais um passo rumo a um plano de saúde ainda mais
eficiente e sustentável.
A partir de agora, a Operadora é responsável unicamente
pelas refeições de acompanhantes de crianças e
adolescentes menores de 18 anos, idosos a partir dos 60
anos, portadores de necessidades especiais e gestantes em
trabalho de parto, parto e pós-parto.
Mas lembre-se de que o hospital é quem define a
alimentação oferecida ao acompanhante, e não a
Cemig Saúde. Isso quer dizer que a instituição de saúde
é encarregada por disponibilizar a alimentação dos
acompanhantes, definindo aspectos como o número
de refeições ao longo do dia, por exemplo, sendo de
responsabilidade da Operadora apenas custear tais despesas.
Esta adequação chega junto à outra novidade no
regulamento da Cemig Saúde: a transição do Programa de
Gerenciamento de Condições Crônicas (PGC) para uma nova
linha de cuidado do Conexão Saúde, também a partir de
janeiro de 2020, como você poderá conferir na página 6.

Oncocentro BH
Hematológica Oncobio
Oncocentro Uberlândia
Radiocare Núcleo
COT Radiar
Estamos presentes em Minas Gerais com 8 unidades, oferecendo aos pacientes
os mais avançados tratamentos, com o mais alto nível de qualidade e segurança.

Tão importante
quanto estar
presente é
estar próximo.

Responsável técnico: Dr. Bruno Lemos Ferrari | CRM-MG 26609

Agradecemos o apoio de todos e, em caso de dúvidas, acione
nossa Central de Relacionamento pelo número 0800 030 9009
ou (31) 3429-5200, para ligações de celular.

