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Beneficiários relatam suas boas experiências com o 
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PALMA DA SUA MÃO. 

Confira o passo a passo para acessá-la em seu celular:

Ao deslizar o dedo para 
a esquerda, você será 
levado para a próxima 
página. Quer voltar à 
página anterior? É só 
deslizar para a direita.

Faça um gesto de pinça 
com dois dedos para 
ajustar o zoom.

A colher é um princípio 
norteador da Cemig 
Saúde. A Operadora 

está sempre desenvolvendo 
e ampliando suas ações e ser-
viços para que o acolhimento 
esteja presente em todo o pro-
cesso de cuidado dos benefi-
ciários. Desde a sua entrada 
na Rede de Atenção à Saúde 
(RAS), de forma presencial ou 
virtual, queremos escutar suas 
queixas e preocupações, iden-
tificar suas necessidades e ga-
rantir soluções assertivas e in-
tegradas para a continuidade 

do seu cuidado. E diversas são 
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cubra a seguir.

Acolhimento no atendimento 
e acesso à RAS
Para tirar suas dúvidas sobre 
o plano e receber o melhor 
cuidado para a sua saúde, os 
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les, há um intenso trabalho 
para que a prestação de infor-

mações seja rápida e qualifi-
cada e esteja sempre em con-
formidade com os normativos 
da Agência Nacional de Saúde 
(ANS). Os atendentes da Oper-
adora passam por treinamen-
tos regulares e alinhamentos 
de fluxos internos, garantin-
do a otimização da triagem, a 
padronização da linguagem, 
o cumprimento dos prazos e 
a agilidade e eficiência no en-
caminhamento e na resolução 
das demandas. Sempre que 
precisar, não deixe de acessar 
os canais abaixo.
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Modalidades de cuidado
As ações e serviços do modelo 
assistencial da Cemig Saúde, 
o Conexão Saúde, são organi-
zados visando o acolhimento. 
Queremos que você tenha a 
oportunidade de aumentar seu 
vínculo com uma equipe de re-
ferência, que o conheça e esteja 
ao seu lado ajudando a traçar as 
conexões e percursos assisten-
ciais que se fizerem necessários 
ao longo de toda a sua vida. E, 
por isso, além de se empenhar 
para constituir uma robusta 
rede credenciada de parceiros, 
a Operadora desenvolve moda-
lidades próprias de cuidado.
 
Para ofertar os cuidados do nível 
primário a todos os beneficiários, 
em qualquer faixa etária, a Ope-
radora dispõe de oito clínicas do 
Conexão Saúde nas seguintes 
cidades: duas em Belo Horizon-
te, quatro na região do Vale do 
Aço, uma em Juiz de Fora e uma 
em Uberlândia. Para os benefi-
ciários que moram em regiões 
onde não há clínicas, o Cone-
xão Remoto oferece um acom-
panhamento virtual por equipe 
multidisciplinar e uma central de 
atendimento 24 horas, todos os 
dias, sem sair de casa.
 
Para os beneficiários que pos-
suem dificuldade de sair de 
casa temos a Atenção Domi-
ciliar. Trata-se de um conjun-
to de ações, procedimentos e 
tratamentos realizados em do-
micílio, com o objetivo de pro-

porcionar melhores condições 
de saúde, qualidade de vida e 
acompanhamento de doenças e 
agravos. Além disso, quando um 
beneficiário precisa ser inter-
nado, a Cemig Saúde atua con-
tinuamente por meio de audi-
torias internas nos hospitais. O 
objetivo é garantir que o perío-
do de hospitalização transcorra 
de forma integrada e ágil, pro-
porcionando um cuidado mais 
completo, desfechos positivos e 
menor tempo de internação.
 
Gestantes
A Cemig Saúde quer estar ao 
lado dos beneficiários neste mo-
mento tão especial que é a espera 
de um bebê. Para isso, oferta um 
acompanhamento especial das 
gestantes pela linha de cuidado 
Materno Infantil. Além de con-
tatos mensais por telefone, com 
orientações e monitoramentos 
da gestação, uma enfermeira da 
Operadora também entra em 
contato depois do nascimento, 
para conversar com os pais e le-
var cuidados do pós-parto. 
 
Telemedicina
Diante das adaptações neces-
sárias em face da pandemia do 
coronavírus pelo mundo, uma 
solução que se mostrou bas-
tante eficiente, prática e, prin-
cipalmente, segura por evitar 
aglomerações, é a telemedici-
na. Esta foi a forma encontrada 
pela Cemig Saúde de acolher 
os beneficiários à distância, por 
meio de recursos tecnológicos.

Todas as clínicas presenciais da 
Cemig Saúde ofertam a tele-
consulta, que nada mais é do 
que uma consulta feita entre o 
paciente e seu médico por um 
dispositivo eletrônico, como ce-
lular, tablet ou computador. 
 
A Operadora oferece ainda o 
Pronto Atendimento Online, 
uma solução de atendimento 
confortável, segura e mais ba-
rata que consultas presenciais. 
Lançado em abril de 2020, tra-
ta-se do serviço médico de con-
sultas por videochamada da 
Cemig Saúde, disponível pelo 
Portal Cemig Saúde, 24 horas 
por dia, sete dias por semana.
 
Todos os beneficiários também 
têm à sua disposição a Psico-
logia Viva, serviço que oferece 
consultas com psicólogos em 
formato virtual. Parceira da Ce-
mig Saúde, a plataforma funcio-
na 24 horas por dia e pode ser 
acessada a qualquer momento 
pelo site www.psicologiaviva.
com.br. Na página, o beneficiá-
rio se conecta com um psicólo-
go especialista e recebe atendi-
mento sem sair de casa.
 
É assim que a Cemig Saúde quer 
continuar acolhendo você. Por 
meio da escuta e do diálogo, 
seguimos humanizando as rela-
ções, qualificando a assistência 
e favorecendo o acesso e a utili-
zação dos serviços de saúde. 

Acolhimento ao longo 
da rede de prestadores

Autoatendimento via WhatsApp:
O canal pode ser acessado pelos beneficiários a qualquer 
momento. Nele, é possível consultar informações específi-
cas sobre o plano, como extrato de utilização, saldo de teto 
de reembolso e número do cartão, por exemplo. A consulta 
é feita por chatbot, um modelo de atendimento em que uma 
inteligência artificial interage com os usuários e suas solici-
tações são resolvidas automaticamente. Sempre que preci-
sar, envie uma mensagem para (31) 99791-6464.

Chat Online:
Disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pode 
ser acessado no aplicativo ou Portal Cemig Saúde, no can-
to inferior direito da página. Basta clicar em Chat, selecio-
nar o perfil de atendimento e os tópicos de ajuda.

Fale Conosco:
O serviço também está sempre disponível no Portal Cemig 
Saúde.

Atendimento presencial em Belo Horizonte:
A Cemig Saúde também oferece atendimento presencial 
em sua sede (Av. Barbacena, 472, 12º andar – bairro Barro 
Preto, Belo Horizonte) para assuntos administrativos, das 
8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para evitar aglomera-
ções e proteger todos que procuram o atendimento, ele é 
feito exclusivamente por agendamento prévio, no Portal 
da Cemig Saúde.

Central de Relacionamento Telefônico:
É possível fazer contato com a Operadora pela Central de 
Relacionamento Telefônico, pelo número 0800 030 9009 
ou (31) 3429-5200 – para ligações de celular 24 horas

Ouvidoria:
Por este canal, a Operadora busca acolher, registrar, anali-
sar e tratar reclamações, elogios, sugestões e denúncias de 
seus beneficiários, prestadores e colaboradores. Além dis-
so, também é feita uma reanálise de procedimentos relacio-
nados à Cemig Saúde e à sua rede credenciada, de forma im-
parcial e a partir de práticas de transparência e governança. 
Para entrar em contato, basta acessar o Portal Cemig Saúde 
ou enviar um e-mail para ouvidoria@cemigsaude.org.br a 
qualquer momento.

VIDA E SAÚDE I SETEMBRO DE 2021
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qualquer momento.
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Saiba por que nosso 
plano é um dos 
melhores do mercado

2.
1.

3.

Atualmente, existem vá-
rias modalidades de 
Operadoras de Plano 

de Saúde no mercado. Entre 
elas, estão: Administradora; 
Cooperativa Médica; Coopera-
tiva Odontológica, Medicina de 
Grupo; Odontologia de Grupo; 
Filantropia e Autogestão.
 
A autogestão é uma operadora 
de saúde sem fins lucrativos, em 
que a gestão é feita por uma ou 
mais empresas, que assumem 
a administração dos serviços 
de saúde oferecidos aos seus 
colaboradores e/ou ex-colabo-
radores (aposentados) e seus 
dependentes. Como a empresa 
conhece bem as suas equipes, 
ela é capaz de garantir um cui-
dado mais assertivo.
 
E é esse o modelo utilizado na 
Cemig Saúde, em que o valor 
pago pelo serviço de assistên-
cia à saúde é realizada de forma 
paritária, ou seja, uma parte da 
contribuição é realizada pelas 
patrocinadoras e outra pelos 
beneficiários. As patrocinado-
ras que constituem a Cemig 
Saúde são Cemig, Cemig SIM, 
Forluz, Gasmig, Cemig Saúde e 
Sá Carvalho.

Os benefícios da autogestão

Como você deve ter percebido, o que não faltam são cuidados com 
a sua saúde e vantagens proporcionados pelo modelo de autoges-
tão. Isso pode ser observado na prática pela história de sucesso da 
Cemig Saúde, que está há 11 anos no mercado levando serviços de 
qualidade e eficiência. Separamos, a seguir, os três principais bene-
fícios desse modelo de administração. Confira!

Modelo de contribuição

Em um plano de saúde tradicional, a mensalidade paga pe-
los beneficiários engloba os serviços de saúde, impostos e os 
lucros da operadora. Em um plano de autogestão, por outro 
lado, não temos o objetivo de alcançar lucros. Dessa forma, 
todo o valor pago pelos beneficiários – que aqui é chamado de 
contribuição, e não mensalidade – é destinado à manutenção 
do plano e ao cuidado das pessoas assistidas. 

Personalização dos serviços

A autogestão é baseada nos princípios de coo-
peração, autonomia e auto-organização. Por 
esse motivo, os serviços do plano são desen-
volvidos especialmente para seus beneficiá-
rios, com uma linha de cuidado coordenado 
com foco na qualidade de vida e prevenção. 
Assim, o modelo contribui para que as pessoas 
tenham acesso ao mesmo plano de saúde e a 
serviços diferenciados e personalizados.
 
De acordo com o diretor de relacionamento 
com os participantes (DRP) da Cemig Saúde, 
Marcos Barroso, a assistência diferenciada é 
uma das principais vantagens da autogestão. 
“O cuidado com as pessoas é muito maior do 
que em um plano de mercado, pois aqui não 
há uma preocupação com retorno financei-
ro. Assim, as soluções oferecidas e as linhas 
de cuidado do plano proporcionam muito 
mais qualidade aos beneficiários e a susten-
tabilidade do plano”, explica.

Mais proximidade

Outra vantagem da autogestão é a proximi-
dade entre a administração do plano e seus 
beneficiários. Afinal, o contato entre as duas 
partes é mais próximo e humano, contribuin-
do para que as solicitações das pessoas sejam 
atendidas com mais assertividade e agilidade. 
Com isso, a autogestão permite uma assistên-
cia mais contínua e de qualidade para todos.
 
Na Cemig Saúde, além das facilidades de aces-
so com as equipes de saúde e do atendimen-
to, somos representados na diretoria e nos 
conselhos Deliberativo e Fiscal da Operadora. 
Isso contribui para uma maior aproximação 
e acolhimento aos beneficiários e seus fami-
liares “Não somos um plano de um milhão de 
beneficiários, mas sim, de quase 60 mil vidas 
assistidas. Assim, o cuidado é muito mais pró-
ximo. Por isso a autogestão é a melhor opção”, 
finaliza o diretor Marcos Barroso.

BENEFÍCIOS DO PLANO

6 VIDA E SAÚDE I SETEMBRO DE 2021
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Localizado em Belo Horizonte (Av. José do Patro-
cínio Pontes, 1355, Mangabeiras), o Instituto Ori-
zonti é um hospital geral, completo e de excelên-
cia, preparado para atendimentos de alta, média 
e baixa complexidade. Disponibilizamos mais de 
50 especialidades clínicas e cirúrgicas e cerca de 
mil médicos de referência, que atuam em parceria 
para oferecer uma abordagem integral e multidis-
ciplinar aos pacientes. 

Entre os serviços da instituição estão o centro de 
diagnóstico por imagem com equipamentos de úl-
tima geração, pronto atendimento 24 horas para 
urgência e emergência e quartos amplos e confor-
táveis, inspirados na hotelaria. 

“Contamos com quase mil colaboradores capaci-
tados e orientados às melhores práticas da área 
da saúde. Os médicos do nosso corpo clínico são 
referência em suas áreas de atuação, possuem 
grande experiência dentro de suas especialida-
des e estão alinhados à cultura e valores da insti-
tuição”, explica Dr. Amândio Soares, um dos fun-
dadores do Orizonti. 

O instituto conta ainda com 15 salas cirúrgicas (sen-
do uma robótica), área oncológica com consultórios, 
leitos para quimioterapia e equipamentos moder-

nos de radioterapia e braquiterapia. Temos também 
o Casa Delas Breast Center, espaço de assistência 
personalizada e de excelência para as mulheres, 
oferecendo exames de mamografia, ressonância 
magnética, tomossíntese e ultrassonografia. 

A operação do Instituto Orizonti é baseada em 
linhas de cuidado, que traz diversos benefícios. 
“Trata-se de um modelo assistencial inovador que 
oferece ao paciente e seus familiares um percurso 
que engloba promoção e prevenção da saúde, diag-
nóstico precoce, tratamento adequado às particu-
laridades de cada indivíduo, durante a estadia bem 
como após sua alta”, observa Dr. Amândio Soares.

Os beneficiários da Cemig Saúde contam com o 
atendimento de um Analista de Sucesso exclusivo. 
Esse profissional garante a melhor jornada do pa-
ciente, proporcionando agilidade no atendimento 
das demandas da Operadora. 

Atendimento humanizado e a segurança dos pa-
cientes são prioridades no Instituto Orizonti. Por 
isso, sempre que precisar, conte com a instituição 
– seu compromisso é oferecer resolutividade e a 
solução mais adequada para cada paciente, sem-
pre baseado em evidências científicas e orientado 
ao melhor desfecho clínico.

Conheça o
Instituto Orizonti

1)

2)

3)

Informações na palma
da mão

Interação com 
o público 

Conteúdos 
em diferentes 
formatos

Conheça 3 razões para 
seguir as redes sociais 
da Cemig Saúde

Os posts são divulgados diariamente e trazem as 
principais novidades sobre o plano, assim como dicas e 
orientações de saúde e bem-estar.

Estamos sempre interagindo com 
o público em nossos conteúdos, 
seja por meio de comentários, 
mensagens ou curtidas. 

As informações são divulgadas em 
formatos diversificados — vídeos, 
fotos, textos e muito mais.

8 VIDA E SAÚDE I SETEMBRO DE 2021

Siga as nossas 
redes sociais!

@cemigsaude
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CUIDADO

Clínicas da Cemig Saúde
estão chegando a novas 
cidades

Expansão das 
clínicas APS 
presenciais

A 
Cemig Saúde está dando 
mais um passo rumo à 
expansão do seu modelo 

assistencial, o Conexão Saúde. 
Após inaugurar quatro clínicas 
presenciais de Atenção Primá-
ria à Saúde (APS) na região do 
Vale do Aço mineiro, em março 
de 2021, a Operadora agora vai 
lançar outras três unidades em 
diferentes regiões de Minas Ge-
rais, levando os benefícios do seu 
modelo para ainda mais pessoas.
 
As cidades de Contagem/Betim, 
Montes Claros e Governador 
Valadares foram as escolhidas 
para receber as próximas clíni-
cas presenciais da Cemig Saúde 
no segundo semestre deste ano. 
E assim como nossas outras uni-
dades, elas serão implantadas 

em parceria com operadoras de 
saúde de autogestão, o que vai 
possibilitar a troca de experiên-
cias entre as empresas parcei-
ras e a consolidação do modelo 
de atenção primária.
 
Em Contagem/Betim, na região 
metropolitana de Belo Horizonte, 
a clínica será implantada em par-
ceria com o PASA (Plano de Assis-
tência à Saúde do Aposentado da 
Vale) e com a Copass Saúde, ope-
radora que administra o plano de 
saúde da Copasa. Já no Norte do 
estado, em Montes Claros, as par-
cerias são a CASU (Caixa de Assis-
tência à Saúde da Universidade/
UFMG) e a Copass Saúde. Por fim, 
em Governador Valadares, no Su-
deste mineiro, o trabalho será em 
conjunto com o PASA.

O principal destaque das novas 
clínicas é a expansão do cuida-
do da Cemig Saúde, o que está 
sendo propiciado pela parceria 
com as três autogestões. “Este 
é um grande marco em nossa 
história, principalmente por-
que a consolidação das parce-
rias partiu da própria Cemig 
Saúde. Convidamos as outras 
operadoras para compartilhar 
clínicas em regiões onde não es-
távamos presencialmente e que 
provavelmente sozinhos não 
seria viável economicamente a 
implantação de clínicas com es-
trutura e equipes tão robustas”, 
explica a enfermeira Isabella 
Perdigão, da Gerência de Saúde 
da Operadora.

Hoje, 11% da carteira to-
tal de beneficiários da 

As novas unidades estão sendo construídas em pontos estratégicos 
dos municípios, em bairros centrais e de fácil acesso. E os espaços 
têm muito a oferecer aos pacientes, contando com todos os serviços 
diferenciados que já são ofertados nas outras clínicas de APS da Ce-
mig Saúde. Confira:

Por ser baseado na APS, as clínicas promovem um atendimen-
to integral, coordenado e humanizado aos pacientes.

Os atendimentos são realizados por uma equipe multidisci-
plinar formada por médico da família, enfermeiro, técnico de 
enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e farma-
cêutico.

As unidades são totalmente preparadas para garantir o melhor 
cuidado para todos e possuem uma infraestrutura acolhedora 
e confortável.

Os pacientes podem contar com serviços de telemedicina, o 
que proporciona um atendimento eficiente seja onde eles es-
tiverem. E isso é muito importante neste momento, em que 
mesmo diante da pandemia do coronavírus, é possível dar con-
tinuidade no cuidado.

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) possui serviços de todos os 
níveis e garante que o percurso assistencial do beneficiário 
seja direcionado conforme a orientação da equipe do médi-
co de referência. Os serviços atuam de forma integrada e não 
mais fragmentada.

Inauguração da primeira clínica de APS, em 
Belo Horizonte, na sede da Cemig Saúde.

Segunda unidade de APS é lançada no fim 
de 2019 em Belo Horizonte, em frente ao 
edifício-sede da Cemig.

É inaugurada a primeira clínica de APS da 
Operadora no interior de Minas Gerais, 
em Uberlândia.

Cemig Saúde está vinculada ao 
Conexão Saúde presencial”, ob-
serva a enfermeira Isabella. E o 
objetivo é aumentar ainda mais 
esse número nos próximos anos 
para que, assim, nossos beneficiá-
rios recebam todo o cuidado de 
que precisam, de forma humani-
zada, integrada e com qualidade.

ABRIL DE 2019 DEZEMBRO DE 2019 SETEMBRO DE 2020
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Conexão Remoto
Outra novidade que vem por aí é a APS de forma 
virtual, por meio do Conexão Remoto, destinado 
aos beneficiários que residem em regiões onde 
não há clínicas. Até o fim de 2020, essa modalida-
de de atendimento à distância era ofertada apenas 
para pacientes crônicos. Em 2021, uma transição 
importante está sendo feita: a ideia é cuidar dos 
pacientes de forma integral, considerando seus 
históricos, estilos de vida e graus de risco, e não 
apenas o foco em doenças crônicas.
 
Assim, a APS virtual chegou com o objetivo de 
promover a saúde e a prevenção, deixando de 
lado o foco nas doenças crônicas. Para isso, a Ce-
mig Saúde desenvolveu um projeto-piloto, que 
está atendendo 500 beneficiários nas cidades de 
Uberaba e Varginha.
 
De acordo com Ana Paula Lopes, da Gerência de 
Saúde da Operadora, a ideia da APS virtual é re-
plicar os serviços que existem nas clínicas presen-
ciais de APS, mas de maneira remota. “É o mes-
mo formato, com a mesma composição da equipe 
multidisciplinar (médico da família, enfermeiro, 
técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricio-
nista, psicólogo e farmacêutico) e atendimentos 
com elaboração de plano de cuidado. E caso al-
gum paciente precise de uma consulta presencial, 
temos a Rede de Atenção à Saúde (RAS). Assim, 
ele é encaminhado para um especialista ou insti-
tuição de saúde”, comenta.

O projeto-piloto será finalizado até o fim deste ano. 
Em seguida, vamos expandir a APS virtual, migran-
do toda a população ativa do Conexão Remoto, 
priorizando os beneficiários que residem nas cida-
des onde não temos clínicas presenciais de APS. 

Tem interesse em agendar uma consulta? Basta comparecer a uma das unidades, entrar em contato 
pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp. E lembre-se: os espaços estão totalmente 
preparados para receber você, com todos os cuidados preventivos contra o coronavírus.

Quando as novas clínicas forem inauguradas, a 
Cemig Saúde passará a contar com 11 unidades 
de atendimento médico presencial em Minas Ge-
rais baseadas na APS. Confira, a seguir, os horários 
de funcionamento e telefones das nossas clínicas 
do Conexão Saúde.

Unidade Barro Preto, Belo Horizonte
Avenida Barbacena, número 472, 12° andar,
bairro Barro Preto – Belo Horizonte/MG
De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Telefone Fixo: (31) 3253-4942
WhatsApp: (31) 99628-8635
 
Unidade Santo Agostinho, Belo Horizonte
Rua Araguari, número 1156, 7° andar, bairro San-
to Agostinho – Belo Horizonte/MG
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Telefone Fixo e WhatsApp: (31) 2342-0883

Um mês após chegar ao interior, a Cemig 
Saúde inaugura uma unidade em Juiz de 
Fora, em parceria com a Fundaffemg.

Junto à Fundação São Francisco Xavier, 
três cidades da região do Vale do Aço re-
cebem clínicas de APS: Coronel Fabriciano, 
Ipatinga e Timóteo.

Inauguração das clínicas de Contagem/
Betim, Montes Claros e Governador Va-
ladares em parceria com CASU, Copass 
Saúde e PASA.

OUTUBRO DE 2020 MARÇO DE 2021 2º SEMESTRE DE 2021

SERVIÇO

 
Unidade Coronel Fabriciano
Rua Maria Matos, número 33,
bairro Centro – Coronel Fabriciano/MG
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h.
Aos sábados, de 7h30 às 12h
Telefone Fixo: (31) 3829-9600, opção 4
WhatsApp: (31) 99686-1060, opção 2
 
Unidade Canaã, Ipatinga
Avenida Selim José de Sales, número 1084,
bairro Canaã – Ipatinga/MG
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h.
Aos sábados, de 7h30 às 12h
Telefone Fixo: (31) 3829-9600, opção 4
WhatsApp: (31) 99686-1060, opção 2
 
Unidade Bom Retiro, Ipatinga
Avenida Gaspar de Lemos, número 100,
bairro Bom Retiro – Ipatinga/MG
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h.
Aos sábados, de 9h às 18h
Telefone Fixo: (31) 3829-9600, opção 4 
WhatsApp: (31) 99686-1060, opção 2

 
Unidade Juiz de Fora
Rua Oscar Vidal, 100, 3ª andar,
bairro Centro – Juiz de Fora/MG
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Telefone Fixo: (32) 3313-2899
WhatsApp: (32) 98702-8396
 
Unidade Timóteo
Avenida Alberto Batista Gallo, número 01,
bairro Funcionários – Timóteo/MG
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h.
Aos sábados, de 7h30 às 12h
Telefone Fixo: (31) 3829-9600, opção 4
WhatsApp: (31) 99686-1060, opção 2
 
Unidade Uberlândia
Rua Vieira Gonçalves, número 22,
bairro Martins – Uberlândia/MG
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Telefone Fixo: (34) 3238-6204
WhatsApp: (34) 98871-0497
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PARCERIA

14

Levar o melhor cuidado aos beneficiários do 
plano é um dos grandes objetivos da Cemig 
Saúde. Para isso, trabalhamos não apenas 

em prol da prevenção de doenças e da assistên-
cia à saúde, mas também temos como princípios 
norteadores o carinho, a responsabilidade e o 
acolhimento de qualidade.

Para que nossa atuação seja sempre a mais hu-
manizada e diferenciada possível, contamos com 
o apoio de grandes parceiros na construção das 

O acolhimento ao beneficiário é o ponto forte 
das operadoras de autogestão. Assim, a sinergia 
obtida pela parceria entre as autogestões resul-
ta em um processo de acolhimento diferenciado, 
permitindo a construção de um modelo de cui-
dado genuíno e sustentável e uma assistência de 
melhor qualidade aos beneficiários. Esperamos 
que essa parceria seja um ponto de partida para 
a construção de novas colaborações e um exem-
plo para o restante da rede assistencial. Afinal, 
precisamos expandir o conceito de acolhimento 
e coordenação de cuidado na saúde suplementar 
não apenas para levar satisfação ao beneficiário, 
mas também para torná-lo o protagonista do seu 
próprio cuidado em saúde.

Redução dos custos, maior sustentabilidade das 
operadoras, promoção de um intercâmbio de ex-
periências entre autogestões e maior interação 
entre os beneficiários são algumas das vantagens 
proporcionadas pela parceria entre as autoges-
tões nas clínicas presenciais de atenção primária. 
E como esta parceria é construída e galgada em 
princípios de qualidade, os beneficiários têm uma 
acolhida carinhosa e profissional. Eles podem 
contar com uma equipe multidisciplinar preocu-
pada com os cuidados específicos na saúde para 
cada indivíduo e com uma rede de prestadores 
de serviço especializada e referenciada. Tudo 
isso permite uma maior qualidade na prestação 
dos serviços médicos e melhoria nos processos 
de cuidado à saúde.

Para melhorar a assistência aos beneficiários, 
uma medida essencial é integrar os níveis de 
assistência. Assim, podemos integrar o primeiro 
nível – onde está a APS – com os demais, de 
modo que a atuação seja feita de forma mais 
estratégica e haja um acolhimento melhor do 
beneficiário, economia de tempo e recursos e 
redução de desperdícios. E a parceria entre au-
togestões nas clínicas de atenção primaria é um 
caminho para isso. Desse modo, podemos en-
tregar mais valor às pessoas por meio de uma 
assistência mais efetiva, com uma abordagem 
disruptiva e uma visão mais holística e persona-
lizada das condições de saúde.

Parceiros de 
acolhimento

nossas clínicas presenciais de Atenção Primária à 
Saúde (APS). E receber bons retornos desses par-
ceiros, com quem colaboramos e nos dedicamos 
todos os dias, é uma realização profissional e a 
garantia de que estamos no caminho certo.

Confira, a seguir, o depoimento de representan-
tes das três autogestões que estão nos apoiando 
na construção de nossas novas clínicas, nas cida-
des de Contagem/Betim, Governador Valadares 
e Montes Claros.

PAULA GAMA CAMPOS – Gerente das Clínicas PASA 
(Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale)

WESLEY NUNES – Gerente de Negócios em Saúde da CASU 
(Caixa de Assistência à Saúde da Universidade/UFMG)

OMAR DE CARVALHO GOMES FILHO – 
Superintendente Executivo da Copass Saúde
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INOVADOR NA FORMA,
ACOLHEDOR NA ESSÊNCIA

Conheça o mais novo hospital geral de Belo Horizonte

Oferecemos conforto, segurança, tecnologia, atendimento multidisciplinar e cuidado humanizado. 

Tudo isso porque acreditamos na prevenção como caminho para a longevidade. 

A nossa jornada de cuidado e a forma de acolhimento ao paciente são nossos diferenciais e a 

resolutividade é o nosso compromisso.

Mais de 50 especialidades clínicas e 
cirúrgicas

Leitos de internação e UTI

Pronto atendimento 24 horas

Centro de diagnóstico por imagem e 
medicina nuclear

Centro cirúrgico de alta, média e baixa 
complexidade

Av. José do Patrocínio Pontes, 1.355, Mangabeiras, Belo Horizonte  

institutoorizonti.com.br | 31 3299-1300

Cirurgia robótica com a tecnologia Da 
Vinci X® 

Tratamentos oncológicos: radioterapia, 
quimioterapia e braquioterapia 

Casa Delas Breast Center, um centro de 
cuidado com a mama

Serviços de conveniência: loja de artigos 
de conforto e bem-estar, chocolateria, 
lanchonete, cafeteria e sorveteria

Neutralizamos 100% das nossas emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) desde a nossa 
fundação (1987), através da aquisição de 
créditos de carbono, e nos tornamos a primeira
operadora de Planos Odontológicos carbono 
neutro do país.

Além de impulsionar a odontologia de qualidade, 
nosso foco é cuidar da sociedade e do meio 
ambiente, garantindo mais qualidade de vida
para as próximas gerações.

Juntos fazemos a diferença!

Quer conhecer as principais iniciativas sustentáveis 
da Odontoprev?

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado
e confira o nosso Relatório de Sustentabilidade 2020. CO

D.
 4

C2
12

42

Odontoprev agora 
é carbono neutro!

1 - Salve o número

em seu celular.

Pronto, agora você vai  receber 
as informações sobre seu plano 
na  palma da mão. 

(31) 9 8402-5079

2 - Envie um “Oi”

Ainda não se 
cadastrou no 
Zap Noocias 
Cemig Saúde!?
 

É fácil!
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Conheça a história 
e a importância 
da vacina

Ao longo da história, a vacina se consoli-
dou como aliada fundamental no contro-
le, combate e eliminação de doenças, pois 

protege não apenas quem a recebe, mas também 
a comunidade no seu entorno. A lógica é simples: 
quanto maior o número de pessoas protegidas 
pela vacina, menor é a propagação da doença e, 
consequentemente, menor a chance de contami-
nação de pessoas vacinadas ou não.

Há indícios de que esse mecanismo de imuniza-
ção, ao mesmo tempo individual e coletivo, já era 
conhecido e usado pelos chineses no combate à 
varíola, no século X. Mas foi somente a partir de 
1796 que o procedimento começou a ser siste-
matizado. Naquele ano, o médico e cientista bri-
tânico Edward Jenner comprovou, em um experi-
mento, que ao inocular secreções de uma pessoa 
infectada com varíola em outra pessoa saudável, 
esta desenvolvia sintomas muito mais brandos 
e tornava-se imune à patologia. E foi assim que 
surgiu a primeira vacina de que se tem registro: 
a antivariólica.
 
Quase 100 anos depois, em 1885, o cientista fran-
cês Louis Pasteur desenvolveu a vacina contra a 
raiva que atacava animais e humanos, seguindo 
os mesmos princípios da imunização contra a va-
ríola. A partir de então, a vacina foi reconhecida 
como imprescindível no combate a doenças in-
fecciosas e vários outros tipos de imunizantes fo-
ram desenvolvidos. Hoje em dia, há vacinas con-
tra tétano, difteria, tuberculose, febre amarela, 
influenza, poliomielite, sarampo, rubéola, coque-
luche, hepatite B e outras mais.
 
Por todo esse histórico de contribuições, a im-
portância da vacina e, claro, da vacinação, é um 
dos temas hoje mais enfatizados, principalmente 
diante da pandemia da Covid-19. Como há muita 
desinformação e notícias falsas circulando a res-
peito do tema, conversamos com o infectologista 
e professor da Faculdade Santa Casa BH, Alexan-
dre Moura, e trouxemos alguns esclarecimentos.

O que é a vacina?
A vacina é uma substância que tem a fun-
ção de estimular nosso organismo a criar 
respostas imunológicas que nos prote-
gem contra uma doença. Ela é produzida 
a partir do próprio agente causador da 
doença (vírus ou bactéria, por exemplo), 
que é colocado em nosso corpo de forma 
enfraquecida ou inativada.
 

Como a vacina age em 
nosso organismo?
Depois de aplicada, ela estimula o sistema 
imunológico a reconhecer o agente infec-
cioso como uma ameaça e, assim, produzir 
anticorpos (células de defesa) contra ele. 
Nesse primeiro momento, a produção é 
relativamente lenta porque ela é associa-
da à criação também da memória imuno-
lógica. Esta é a grande responsável por ga-
rantir que, em um próximo contato com o 
invasor, o corpo já saiba como combatê-lo, 
evitando de forma rápida e eficaz a insta-
lação e o desenvolvimento da doença.

A vacina é mesmo segura?
As vacinas são testadas em longos e am-
plos ensaios clínicos que envolvem deze-
nas de milhares de pessoas, seguem rígi-
dos procedimentos e têm sucessivas fases 
de testes. Mesmo depois de aprovadas 
para uso, elas são regularmente avaliadas 
e têm seus efeitos sempre monitorados.
 
É importante lembrar que os protocolos 
de segurança das vacinas são muito rigo-
rosos e pouquíssimo toleráveis a eventos 
desfavoráveis. Afinal, a substância é admi-
nistrada em pessoas sadias – e, portanto, 
não faria sentido algum adoecer alguém 
que está saudável na intenção de prote-
gê-lo de uma futura doença.
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Atua na prevenção, 
combate, controle e 
erradicação de doenças
O organismo de uma pessoa vacinada conse-
gue reagir de maneira muito mais ágil, atuan-
do de forma preventiva e impedindo que a 
doença se desenvolva. Além disso, em termos 
coletivos, à medida que toda a população vai 
sendo vacinada, a ocorrência de determinada 
doença vai caindo até que toda a comunidade 
esteja protegida e imunizada e nenhum caso 
seja mais registrado.

Quais são os 
benefícios da 
vacina?

Protege e apoia serviços 
de saúde
Ser vacinado, desde criança, significa di-
minuir a probabilidade de contrair doen-
ças infecciosas ao longo da vida. Isso alivia 
a pressão sobre o serviço de saúde, que 
pode então dedicar seus esforços, recursos 
e equipamentos para ajudar pacientes com 
doenças não evitáveis.
 

Promove a economia de 
tempo e dinheiro
As vacinas foram amplamente reconhecidas 
como uma das intervenções médicas mais 
eficazes em termos de tempo e custo que 
você pode ter. A vacinação demora apenas 
alguns minutos e é muito barata (ou, para 
muitas pessoas, gratuita).
 

Salvam vidas
A Organização Mundial da Saúde estima que a 
vacinação atualmente evita de 2 a 3 milhões de 
mortes todos os anos.
 

Protege gerações futuras
A humanidade teve de coexistir com muitas 
doenças debilitantes e potencialmente fatais 
que agora são raras graças aos programas de 
vacinação. No entanto, o surgimento da pan-
demia da Covid-19, em 2020, voltou a mos-
trar o efeito global devastador que uma única 
doença pode ter na ausência de uma vacina. 
Imunizar a nós mesmos e a nossos filhos contra 
doenças infecciosas hoje é um presente inesti-
mável para as gerações futuras. Suprimir as 
doenças no presente permitirá que as pessoas 
no futuro vivam mais e com mais saúde.

No nosso país, temos o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), que é reconhecido mun-
dialmente. As mais de 300 milhões de doses 
anuais distribuídas de vacinas, soros e imuno-
globulinas, contribuíram, por exemplo, para a 
erradicação da varíola e da poliomielite, além 
da redução dos casos e mortes derivadas do 
sarampo, da rubéola, do tétano, da difteria e 
da coqueluche.

O PNI define os calendários de vacinação con-
siderando a situação epidemiológica, o risco, 
a vulnerabilidade e as características sociais, 
com orientações específicas para crianças, 
adolescentes, adultos, gestantes, idosos e po-
vos indígenas. E para que as doenças graves 
e infecciosas continuem  a ser evitadas com a 
vacinação, é essencial seguir o calendário em 
todas as faixas de idade. 

A vacina no Brasil
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Acolher você é o nosso 
maior compromisso

Cuidar de pessoas é o que motiva a Cemig 
Saúde a trabalhar todos os dias com dedi-
cação. Na hora em que o inesperado acon-

tecer, queremos estar prontos da melhor manei-
ra para atender, acolher e cuidar da sua saúde 
e daqueles que você ama. A busca é por inovar 
sempre, fazendo mais e melhor, pensando no seu 
bem-estar e na longevidade do nosso plano. E 
para que isso seja possível, é fundamental escu-
tar você, beneficiário, para conseguirmos avançar 
nos pontos que exigem melhorias e conhecer as 
ações que já estão no rumo certo.

Convidamos então beneficiários que já foram 
atendidos em nossas clínicas de Atendimento 
Primário à Saúde (APS), nas modalidades presen-
cial e tele, para nos contar um pouco sobre suas 
percepções em relação às ações de acolhimento 
da Cemig Saúde. Os relatos que recebemos nos 
deixaram muito contentes. Separamos alguns 
que evidenciam esse gesto de acolher que se 
transforma e se consolida cada dia mais.

APS Canaã (Ipatinga)
APS Juiz de Fora

APS Santo Agostinho
(Belo Horizonte)

APS Barro Preto 
(Belo Horizonte)

APS Uberlândia

“Sempre que preciso acionar a Cemig Saúde, sou 
muito bem atendida. Quando estou passando 
mal e vou à clínica, volto para casa melhor não 
só porque resolvo o meu problema mas porque 
a equipe cuida com carinho e atenção de mim”. 
Maria de Araújo Oliveira  

“A Cemig Saúde tem promovido uma humaniza-
ção da saúde, que penso ser muito importante, 
principalmente para os dias atuais. As ações tra-
zem retorno não só para a parte física, mas tam-
bém psicológica. Sempre que eu precisei e, es-
pecialmente, sempre que a minha mãe, que tem 
idade avançada, precisou, contamos com uma 
prestação de serviços de excelência, desde os 
canais de atendimento até as consultas presen-
ciais”. Sidney Silva Gregorio

“Estamos na Cemig Saúde desde que o plano sur-
giu, há mais de 30 anos. O atendimento sempre 
foi muito tranquilo, e todos são muito educados e 
preocupados em ajudar. A clínica que frequenta-
mos atualmente fica no nosso bairro e nos dá mui-
ta segurança saber que podemos contar com uma 
equipe médica completa tão perto – ainda mais na 
pandemia”. Geralda de Assunção Andrade Duarte

“Eu me sinto acolhida pela Cemig Saúde, e isso não 
tem preço. Os atendimentos presenciais e online 
são sempre rápidos, eficientes e conduzidos por 
uma equipe que me faz sentir segura, amparada e 
muito bem cuidada”. Rene Marques Cunha

“As ações da Cemig Saúde vêm para nos benefi-
ciar mesmo, literalmente. Com a chegada da clí-
nica aqui em Uberlândia, a assistência ficou ainda 
melhor. Quando peguei Covid-19 recentemente, 
pude contar com um apoio fora de série de toda 
a equipe, que sempre me ligava e me ajudava até 
com algumas dúvidas sobre o aplicativo do plano, 
porque não sei mexer muito bem”. Carla Regina 
da Costa Sérgio

“Acho muito legal a iniciativa da Cemig Saúde de 
nos proporcionar um atendimento diferenciado e 
individualizado. É muito importante termos uma 
visão mais ampla da saúde, que permite o cuida-
do comigo e com a minha família no mesmo lugar 
e com diversos tipos de profissionais. Isso apro-
xima muito. Também adorei a possibilidade de fa-
zer consultas online, não só pela pandemia, mas 
também porque ajuda muito e nos poupa tempo, 
uma vez que a equipe já nos conhece. Espero que 
isso permaneça”. Karla Elizabeth Lopes Cardoso

“A conexão com a Cemig Saúde ficou ainda mais 
intensa quando o meu marido, que é diabético, 
teve uma grande ferida no pé. Precisamos recor-
rer à clínica e à equipe multidisciplinar, que nos 
deram uma atenção especialíssima, por meio de 
um contato e cuidado diários. Quando ele preci-
sou ser internado, senti o mesmo acolhimento – 
não só com ele, mas também comigo, que recebia 
ligações da equipe todos os dias. Também tenho 
uma vitória para compartilhar: estou há dois me-
ses sem fumar. E ela só foi possível graças a essa 
conexão que temos com o plano e seus profis-
sionais. Atualmente, conto com acompanhamen-
to de todos: médico, enfermeiro, nutricionista, 
psicólogo, fisioterapeuta. Para mim e para meu 
marido, é fundamental manter o plano em nossas 
vidas”. Cláudia Aparecida da Silva Lara

“A Cemig Saúde agora está pertinho de casa e 
isso me deixou muito feliz. Todo atendimento de 
saúde que preciso agora faço na APS de Timóteo. 
E eu percebo que todos nós estamos muito bem 
assistidos, tanto pela equipe quanto pelo plano e 
suas novidades”. Silma Leda Coelho de Oliveira 
Duarte Lima

APS Bom Retiro 
(Ipatinga)

APS Timóteo

APS Coronel 
Fabriciano
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Aqui, você também conta com um moderno CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM para a realização dos seus 
exames, oferecendo mais conforto e qualidade.


