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Mais saúde no 

interior de 
Minas Gerais

ESPECIAL SAÚDE
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O s meses de setembro 
e outubro de 2020 fo-
ram históricos para a 

Cemig Saúde. Isso porque inau-
guramos nossas primeiras clíni-
cas de Atenção Primária à Saú-
de (APS) no interior de Minas 
Gerais, nas cidades de Uberlân-
dia e Juiz de Fora, expandindo 
ainda mais nosso cuidado.

A inauguração da clínica em Juiz 
de Fora representa um grande 
marco tanto para a Operadora 
quanto para o setor de opera-
doras de saúde, pois foi feita 
em parceria com a Fundaffemg 
(Associação dos Funcionários 
Fiscais do Estado de Minas Ge-
rais de Assistência à Saúde). 
Trata-se da primeira unidade de 
atendimento médico presencial 
inaugurada no estado fruto de 
uma parceria entre duas opera-
doras de autogestão.

As clínicas são baseadas na 
Atenção Primária e proporcio-
nam um cuidado humanizado e 
integral aos pacientes, estando 
preparadas para resolver cerca 
de 85% das demandas clínicas. 
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Você também pode 
aumentar ou diminuir 
o zoom tocando duas 
vezes na tela.

Qual a importância da Cemig Saúde para você?
Em nossas redes sociais, perguntamos aos beneficiários 
a importância do plano de saúde em suas vidas.22

A REVISTA VIDA E SAÚDE AGORA ESTÁ NA 
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 eficiência dos espaços se dá 
principalmente pela presença 
de uma ampla equipe multidis-
ciplinar, formada por médico 
da família, enfermeiro, técnico 
de enfermagem, fisioterapeuta, 
nutricionista, psicólogo e far-
macêutico.

Com a novidade, a Cemig Saúde 
agora conta com quatro clínicas 
em Minas Gerais, pois Belo Ho-

rizonte já possui duas unidades 
de atendimento, inauguradas 
em 2019. E a expansão de nosso 
cuidado não para por aí. A Ope-
radora está em busca de novas 
parcerias com outras operado-
ras para que, já no próximo ano, 
possa expandir o seu cuidado 
e levar uma assistência ainda 
mais eficiente e assertiva para 
os beneficiários de outras cida-
des do interior.
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Com o projeto de Transformação Digital, cria-
mos sete iniciativas a serem colocadas em 
prática em diferentes frentes, mas duas delas 
estão diretamente ligadas aos beneficiários.

A primeira iniciativa tem como alvo melhorar 
a Experiência do Cliente, ou seja, a experiência 
dos beneficiários com o plano. A segunda, So-
lução Integrada de Gestão do Cuidado, como o 
próprio nome indica, visa oferecer um cuidado 
coordenado a partir da integração de profis-
sionais de saúde, beneficiários e gestores.

Esse processo será colocado em prática gra-
dualmente, com previsão de finalização em 
2025. Mas os reflexos dessa transformação 
já podem ser percebidos com todas as novi-
dades inovadoras que lançamos nos últimos 
meses, como o Pronto Atendimento Online e 
o Chat, por exemplo.

Visão
Prover o cuidado da saúde com 
alto nível de integração entre a 
Operadora e seus beneficiários, 
prestadores e patrocinadoras, 
através de plataformas digitais 
conectadas e com informações 
disponíveis para gestão efetiva de 
resultados.

Iniciativas
• Squad de Excelência Operacional
• Squad de Análise de Dados
• Squad de Experiência do Cliente
• Solução Integrada de Gestão do 
Cuidado
• Centro de Controle
• Gestão de Mudanças
• Hub de Inovação

T odas as ações adotadas pela Cemig Saúde 
em prol do cuidado com os beneficiários – 
que incluem as novas clínicas no interior 

e as iniciativas de transformação digital – con-
tribuem para a melhora de um importante indi-
cador: o IDSS (Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar). Ele integra o Programa de Qualifi-
cação da Saúde Suplementar da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) e permite a compa-
ração entre as operadoras brasileiras a partir da 
avaliação de um conjunto de indicadores.

Em 2020, a Cemig Saúde conquistou sua melhor 
marca no IDSS, de 8,9 pontos (ano-base 2018), a se-
gunda melhor entre as operadoras de autogestão de 
médio porte do Brasil. Conheça, no gráfico, o cresci-
mento de nosso IDSS nos últimos anos.

0,82
0,83

0,86
0,88 0,89

Sua satisfação, nosso compromisso

Um roadmap é um mapa vi-
sual e descritivo que organiza 
as metas de desenvolvimento 
de um projeto. Com essa fer-
ramenta, reunimos todos os 
objetivos a serem executados 
em nossa Transformação Di-
gital, assim como as ações ne-
cessárias a esse fim e as datas 
para cada etapa.

Objetivo
Criar e implementar um roadmap efetivo e 
único que direcione, comunique e viabilize a 
transformação digital.

Transformação Digital 
CEMIG SAÚDE

Missão
Utilizar a tecnologia para cuidar da saúde de 
nossos beneficiários por meio de soluções efe-
tivas que evoluam de forma ágil e contínua.

É hora da transformação
Com uma sociedade cada vez mais conectada, a transforma-
ção digital deixou de ser uma opção para se tornar um fato. E 
é por isso que, em nossa Operadora, estamos desenvolvendo 
desde 2019 o projeto de Transformação Digital.

Conheça a evolução da 
Cemig Saúde no Índice de Desempenho 
da Saúde Suplementar (IDSS)

INOVAÇÃOESPECIAL SAÚDE

A  
percepção dos nossos beneficiários sobre 
o serviço que realizamos cotidianamente é 
um importante termômetro para entender-

mos a qualidade dos serviços oferecidos pela Cemig 
Saúde. A partir desse olhar, que vem de nossos clien-
tes, é que podemos avançar nos pontos que exigem 
melhoria e sermos reconhecidos pelas ações que já 
estão no rumo certo. 

Com orgulho e alegria, compartilhamos, no gráfico 
ao lado, o crescimento do nosso Índice de Satisfação 
de Beneficiários (ISB), que atingiu o maior resultado 
da série histórica. Esses bons resultados nos moti-
vam para continuarmos fazendo o melhor em nosso 
dia a dia, entregando cada vez mais um serviço satis-
fatório para você. 2011      2012      2013      2014      2015      2016      2018      2020

81%
80% 80%

82% 82% 82%

83%

88%

2014      2015      2016      2017      2018
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Uma história construída  
a muitas mãos

T ransformações, supera-
ções e muito comprome-
timento não faltaram ao 

longo dos 10 anos de história da 
Cemig Saúde. Para falar sobre os 
desafios do presente e as espe-
ranças do futuro, convidamos o 
presidente Anderson Ferreira e os 
diretores Marcos Barroso e Stefa-
no Vivenza, além dos ex-presiden-
tes Marcelo Alkmim e Gilberto La-
cerda, para esta edição da revista 
Vida e Saúde. Eles trouxeram suas 
histórias com a Cemig Saúde e 
mostraram que esforço e dedica-
ção são os principais ingredientes 
para transformar um plano de saú-
de em um dos melhores do Brasil.

Anderson Ferreira
Presidente
“Ingressei na Cemig Saúde em se-
tembro de 2018, tendo como di-
recionador um planejamento es-
tratégico aprovado pelo Conselho 
Deliberativo, que nos direcionava à 
transformação do nosso modelo as-
sistencial, saindo de um modelo hos-
pitalocêntrico (em que o hospital é o 
centro de tudo e o cuidado é focado 
na doença) para a Atenção Primária 
à Saúde (em que o beneficiário está 
no centro do cuidado e a ação pre-
ventiva é tida como referência).

Vários eram os desafios, que pode-
riam ser resumidos em uma frase: 
oferecer as melhores soluções em 
saúde com sustentabilidade finan-
ceira. Precisávamos reverter a ex-
pectativa de resultados negativos 
em 2019 e 2020 (em função do mo-
delo de reajuste técnico adotado) 
que, se confirmados, impactariam 
fortemente o reajuste técnico para 
beneficiários e patrocinadoras.

Contando com uma equipe de profis-
sionais motivada e competente, sem 
abrir mão da qualidade assistencial, 
terminamos 2019 com um resulta-
do positivo considerável, haja vista 
as diversas ações administrativas e 
assistenciais adotadas. Isso nos per-
mitiu adequar o modelo assistencial 
e reduzir os desperdícios.

Em 2020, em conjunto com o Conse-
lho Deliberativo, revisamos o plane-

jamento estratégico, buscado tornar 
a empresa mais focada no cuidado 
preventivo. Nesse sentido, iniciamos 
um projeto de Transformação Digi-
tal para usar as tecnologias digitais 
como solução para problemas tradi-
cionais, oferecendo uma assistência 
à saúde com o que a tecnologia tem 
de melhor a oferecer.

Todas as ações ajudaram a aumen-
tar o número de beneficiários em 
cuidado coordenado no plano: 
saímos de um percentual de 4% e 
vamos terminar 2020 com quase 
25% das pessoas em programas do 
modelo. Assim, apoiamos os bene-
ficiários durante todo o seu percur-
so de saúde no plano, aumentando 
a segurança e a qualidade dos ser-
viços e reduzindo os desperdícios.

Grandes foram as alegrias colhidas 
nos últimos anos. Entre elas, destaco 
ver a Cemig Saúde figurando entre as 
operadoras de autogestão mais bem 
avaliadas no IDSS, assim como ver o 
crescimento da satisfação dos bene-
ficiários e o reconhecimento da im-
portância do cuidado prestado pela 
Operadora na saúde das pessoas.

Em 2021, daremos sequência ao 
nosso planejamento estratégico, 
tendo sempre como foco a promo-
ção de melhorias no cuidado com 
a saúde dos beneficiários, a busca 
pela sustentabilidade e a melhora 
dos resultados assistenciais e fi-
nanceiros do plano.”

ENTREVISTA

Marcos Barroso
Diretor de Relações com Beneficiários (DRB)
“Na Cemig Saúde, estou sempre em contato 
com os beneficiários. Quando não estou viajan-
do pela DRP/Ouvidoria Itinerante, me mante-
nho próximo às pessoas de alguma forma. Afi-
nal, nosso objetivo é sempre garantir que todos 
sejam ouvidos e atendidos.

Quando cheguei à Operadora, em fevereiro de 
2017, já precisei estar bem próximo dos benefi-
ciários, pois enfrentamos um grande desafio: o 
sistema do plano de saúde havia acabado de ser 
alterado. Na época, a mudança foi muito solici-
tada, mas houve instabilidades após a implan-
tação, o que gerou muitas reclamações.

Assim, como DRB, precisei ir até as 10 cidades 
do interior de Minas Gerais com o maior nú-
mero de reclamações, ouvir os beneficiários e 
prestadores, acalmá-los e levar as orientações 
necessárias sobre o sistema. Naquele ano, pla-
nejávamos fazer seis viagens, mas ao fim de 
2017, 60 viagens haviam sido realizadas. To-
das de muito aprendizado.

Outro grande desafio foi minha primeira partici-
pação no congresso Unidas (União Nacional das 

Instituições de Autogestão em Saúde), também 
em 2017. Além de ter sido o único representan-
te da diretoria da Cemig Saúde naquela edição 
do evento, tudo ainda era muito novo para mim. 
No entanto, em 2018 já fui convidado para fazer 
parte da comissão eleitoral da entidade.

Tenho muita gratidão pelos colegas da Cemig 
Saúde e pelos beneficiários, tanto os de Belo 
Horizonte quanto os do interior, que sempre 
me acolheram. Se não fosse por essas pessoas, 
eu não conseguiria fazer meu trabalho. Uma 
das grandes alegrias nesses três anos de Cemig 
Saúde é a felicidade das pessoas ao me recebe-
rem, muitas vezes em cidades em que a Opera-
dora nunca esteve antes. Esse é um legado que 
não há como esquecer.

Nos próximos anos, espero que os beneficiá-
rios e as patrocinadoras entendam a impor-
tância da Cemig Saúde, pois precisamos muito 
deste plano. É essencial que consigamos man-
ter a Operadora como uma autogestão, além 
de dar continuidade aos moldes de excelência 
que fizeram de nosso plano um dos melhores 
do Brasil.”

Nos próximos anos, espero que os 
beneficiários e as patrocinadoras 
entendam a importância da Cemig 
Saúde, pois precisamos muito 
deste plano. É essencial que 
consigamos manter a Operadora 
como uma autogestão, além de 
dar continuidade aos moldes de 
excelência que fizeram de nosso 
plano um dos melhores do Brasil.”

“

6 VIDA E SAÚDE I DEZEMBRO DE 2020
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Stefano Vivenza
Diretor Administrativo Financeiro (DAF)
“Destes 10 anos de história da Cemig Saúde, partici-
po desde janeiro de 2018. Ao longo dessa trajetória, 
não faltaram desafios. O principal deles foi adequar 
a Operadora internamente ao cenário competitivo 
do mercado de saúde suplementar, bem como incre-
mentar a eficiência administrativa para melhor servir 
os beneficiários. Também foi desafiador encontrar 
formas de fazer com que a Cemig Saúde se tornasse 
uma empresa mais moderna e sustentável. 

Do ponto de vista interno, perceber a melhoria con-
tínua de nossos indicadores e a favorabilidade do 
clima dos colaboradores tem sido uma das maiores 
alegrias. Além disso, ver as metas acertadas com o 
Conselho Deliberativo serem cumpridas também é 
um grande motivo de felicidade.

Mas falando do ponto de vista do público externo, 
não houve felicidade maior do que perceber a gran-
de melhora da ANS (Cemig Saúde perante à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar), bem como o au-
mento da satisfação dos beneficiários com o plano.

Para os próximos 10 anos, o grande desafio da Ope-
radora é continuar se transformando – e isso tanto 
sob uma visão tecnológica quanto assistencial. Isso 
porque precisamos nos reinventar para melhor ser-
vir aos nossos quase 60 mil beneficiários, com quali-
dade e eficiência. Tudo isso sem nos esquecermos, é 
claro, da importância de sempre buscar a sustenta-
bilidade da empresa e o bem-estar de todas as par-
tes interessadas.”

Marcelo Alkmim
Ex-Presidente – 2010 a 2013
“Em meus anos na presidência da Cemig Saúde, 
uma das maiores conquistas foi a cisão vitoriosa 
da Operadora com a Forluz. Houve muitos entra-
ves e muitas complicações nesse processo, mas 
alcançamos esse objetivo graças a todo o traba-
lho desenvolvido por nossa administração, ao 
lado dos diretores Márcio Saúde e Marcelo Cor-
reia e de toda a equipe do projeto.
 
Após a cisão, inauguramos a sede da Cemig 
Saúde, em setembro de 2010, que permane-
ce até hoje na avenida Barbacena, no bairro 
Barro Preto. Na época, o prédio era um dos 
imóveis com metro quadrado mais barato do 
Grupo Cemig.
 
Sobre minhas alegrias na época em que fui pre-
sidente, a maior delas foi trabalhar com os pro-
fissionais da Cemig Saúde, com quem sempre 
tive uma convivência espetacular. Foi uma épo-
ca fantástica e de enorme aprendizado. Para 
mim, a Cemig Saúde é como uma filha e sempre 
terei o compromisso de levar o melhor para ela.
 
Eu acredito no futuro da Cemig Saúde e em sua 
perpetuidade como instituição, assim como em 
sua manutenção e sustentabilidade. O plano de 
saúde continua a se mostrar sustentável e tenho 
certeza de que a Operadora continuará a existir, 
trazendo muitos benefícios e alegrias aos seus 
quase 60 mil beneficiários.”

Gilberto Lacerda
Ex-Presidente – 2013 a 2018 
“Entre 2010 e 2013, o presidente Marcelo 
Alkmim e sua equipe fizeram um trabalho mui-
to importante ao dar início à Cemig Saúde. As-
sim, a partir de 2013 demos sequência a esse 
trabalho, mas reforçando a dimensão estraté-
gica da Cemig Saúde.
 
Fizemos um planejamento muito bem estru-
turado, o Horizonte 2020, voltando o olhar 
da Operadora para o futuro. Isso nos deu um 
norte muito importante, já que nosso plane-
jamento tinha ações voltadas para pessoas, 
processos internos, eficiência operacional e 
equilíbrio econômico financeiro, tudo pensan-
do em atender bem os beneficiários e a pereni-
dade da Operadora.
 
A partir desse plano, agrupamos as ações mais 
relevantes voltadas para assistência e atenção 
à saúde no projeto Saúde 360º, e fico feliz em 
ver que aquilo que foi planejado lá atrás vem 
sendo posto em prática hoje, em especial o 
foco na atenção primária à saúde.
  
A participação dos membros dos órgãos co-
legiados, conselheiros deliberativos, fiscais 
e diretores, dos líderes e suas equipes, foram 
fundamentais nos resultados que obtivemos 
naquele período. Espero que a Cemig Saúde 
continue a cumprir sua missão e propósito, 
cuidando da saúde das pessoas.”

Da prevenção 
ao procedimento, 
do bem-estar 
à estética.

Odontoprev e 
Cemig Saúde juntas, 
cuidando do sorriso 
de milhares de 
beneficiários.
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LINHA DO TEMPO

S e você é beneficiário da Cemig Saúde há 
muitos anos, com certeza já deve ter se 
perguntado: “Como a Operadora pode 

ter apenas 10 anos, se tenho o plano de saúde 
há mais tempo?”. É que até 2009, o plano era 
administrado pela Forluz. Em 2010, após es-
tudos e avaliações cuidadosas, nossas patro-
cinadoras decidiram criar uma empresa sem 
fins lucrativos, com o objetivo de administrar 

a política de assistência à saúde. E assim nas-
cia a Cemig Saúde.

Quem poderia imaginar que, em apenas 10 anos, 
nos tornaríamos uma das maiores operadoras 
de Minas Gerais? Isso foi possível graças a pro-
gramas e iniciativas voltados ao cuidado de nos-
sos beneficiários. Para relembrar essa trajetória, 
confira a linha do tempo a seguir. Boa jornada!

10 ANOS DE HISTÓRIA

CPS é inaugurado
Localizado em nossa sede, 
em Belo Horizonte, o Centro 
de Promoção à Saúde (CPS) 
foi inaugurado em maio de 
2012. Além das diversas es-
pecialidades médicas, o es-
paço abriga ações voltadas à 
prevenção de saúde, levan-
do orientações de bem-es-
tar e qualidade de vida aos 
beneficiários. 

Ampliação da abrangência 
do plano
Em julho de 2014, o plano pas-
sou a ter abrangência nacional, 
após firmarmos convênio com 
a Caixa de Assistência dos Fun-
cionários do Banco do Brasil 
(CASSI). Desde então, os bene-
ficiários podem ser atendidos 
em qualquer estado, mesmo 
em cidades onde não há rede 
própria da Operadora.

Agendamento online chega 
ao CPS
Três anos após o lançamen-
to do CPS, chegou o tão 
esperado sistema de agen-
damento online. A partir 
desse ano, os beneficiários 
não precisaram mais sair do 
conforto de casa para mar-
car uma consulta.

Lançamento do aplicativo 
Cemig Saúde
Desde 2016, nossos beneficiá-
rios contam com um guia de 
saúde na palma da mão: o apli-
cativo Cemig Saúde. Por meio 
dele, você tem acesso à rede 
conveniada e ainda pode mar-
car consultas no CPS, conferir 
manuais e informações do pla-
no, acompanhar notícias e ar-
mazenar prescrições médicas.

Ampliação do plano para 
dependentes especiais
Em agosto de 2017, amplia-
mos o limite de idade para 
dependentes especiais para 
38 anos, 11 meses e 29 dias. 
A mudança também esten-
deu a permanência no gru-
po para filhos maiores de 
21 anos (que não sejam de-
pendentes universitários), 
netos, menores sob guarda 
e tutelados.

Portal Cemig Saúde é rees-
truturado
Nosso portal ganhou um 
layout totalmente novo em 
2017, tornando-se mais 
simples, moderno e intuiti-
vo. Ele também recebeu um 
design responsivo, adap-
tando-se automaticamente 
para exibição em dispositi-
vos móveis.

Ampliação do convênio farmácia
Em 2017, o número de drogarias 
conveniadas ao plano de saúde 
cresceu quando a Cemig Saúde 
firmou uma parceria com o grupo 
Univers, responsável pela Droga 
Raia e Drogasil. A novidade che-
gou para ampliar ainda mais as 
opções dos beneficiários, que já 
aproveitavam o convênio com a 
drogaria Pacheco (desde 1997) e 
Araújo (desde 2006).

2010
Criação da Cemig Saúde
O nome e a marca da Ope-
radora foram criados em 
22 de abril de 2010, unin-
do a credibilidade e a for-
ça da Cemig, nossa maior 
patrocinadora, e a ideia 
de saúde, representada 
pelo coração. Já a separa-
ção entre as atividades de 
saúde e previdência - que 
continua a ser administra-
da pela Forluz - foi oficiali-
zada em 30 de julho.

2012

Criação do sistema 
de reembolso
Dezembro foi o mês de 
nascimento de um sistema 
muito importante na Ce-
mig Saúde: o de reembol-
so. A novidade levou mais 
segurança, comodidade e 
praticidade aos beneficiá-
rios na hora de fazer suas 
solicitações.

2014 2015 2016 2017
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Reembolso passa a ser 
feito no app
Se em 2012 o reembolso ga-
nhou um sistema eletrônico  
para chamar de seu, em julho de 
2018 foi a vez de levarmos as 
solicitações também para nos-
so aplicativo de celular. Muito 
mais praticidade e comodidade 
para nossos beneficiários.

Reembolso se torna exclusi-
vamente digital
Em agosto de 2020, o reem-
bolso passou a ser feito de 
maneira totalmente digital 
pelo portal e aplicativo. As-
sim, levamos mais agilidade, 
eficiência e qualidade às soli-
citações, pois os beneficiários 
não precisam mais sair de casa 
para fazer o reembolso.

Chat chega ao portal e app 
O Chat se tornou o meio 
mais rápido e fácil dos bene-
ficiários entrarem em conta-
to com a Cemig Saúde, seja 
para tirar dúvidas ou para 
receber orientações sobre 
algum procedimento do pla-
no. Ele está disponível em 
nosso portal e app, de segun-
da a sexta, das 8h às 17h.

Pronto Atendimento Online
Em meio à pandemia de Co-
ronavírus, em abril de 2020, 
também lançamos o Pronto 
Atendimento Online. As con-
sultas médicas por videocha-
mada estão disponíveis 24h 
por dia, 7 dias por semana. 
Mais baratas do que atendi-
mentos presenciais, elas são 
feitas por médicos do Hospi-
tal Albert Einstein.

Atendimento durante a pan-
demia de Coronavírus
Em março de 2020, a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) declarava o novo Co-
ronavírus como uma pande-
mia. Para garantir o melhor 
cuidado aos beneficiários nes-
se momento de incertezas, 
lançamos o Alô Cemig Saúde, 
um canal de atendimento te-
lefônico para assuntos rela-
cionados à saúde, inclusive o 
Coronavírus. Além disso, pas-
samos a monitorar ativamen-
te os beneficiários em grupo 
de risco e a promover pesqui-
sas semanais sobre saúde.

Instituto Cemig Saúde
A plataforma de cursos on-
line da Cemig Saúde chegou 
em julho de 2019 com in-
formações sobre procedi-
mentos do plano, com foco 
em nossos beneficiários. As 
instruções são fornecidas 
em módulos interativos de 
conteúdo que, ao serem 
concluídos, garantem prê-
mios aos usuários.

Clínica de APS chega a 
Uberlândia e Juiz de Fora
Em setembro de 2020, 
inauguramos a primeira 
clínica de APS da Cemig 
Saúde no interior de Mi-
nas Gerais, em Uberlândia. 
Já em outubro, foi a vez de 
Juiz de Fora receber uma 
clínica de APS. Assim, a 
Operadora expandiu seu 
modelo de cuidado e ficou 
ainda mais próxima dos 
beneficiários do interior.

PGC é reformulado
O Programa de Gestão de 
Crônicos (PGC) foi refor-
mulado no final de 2019 e 
incorporado ao Conexão 
Saúde. Mais completo, o 
programa passou a ofere-
cer atendimentos por dis-
positivos digitais, sendo 
expandido de 83 para 553 
cidades. Já o número de be-
neficiários atendidos saltou 
de 3.630 para10.000.

2018 2019 2020
Maior pontuação do IDSS
O IDSS (Índice de Desempe-
nho da Saúde Suplementar), 
realizado pela ANS, é consi-
derado a “nota” das operado-
ras. Em 2020, conquistamos 
uma pontuação de 8,9, nos-
sa melhor marca até então 
e a segunda melhor entre as 
operadoras de autogestão de 
médio porte do Brasil (ano-
-base 2018). 

Nasce o Conexão Saúde
Esse foi um ano histórico 
para a Cemig Saúde. Afinal, 
foi quando lançamos nosso 
modelo de cuidado, o Cone-
xão Saúde, com a proposta 
de garantir um atendimento 
contínuo, integrado e hu-
manizado aos beneficiários 
a partir do modelo de Aten-
ção Primária à Saúde (APS). 
A primeira clínica de APS 
ganhou espaço na sede da 
Operadora, no bairro Barro 
Preto, em BH.

Blog Viva+
Desde 2019, você tem um espa-
ço exclusivo para tirar dúvidas 
sobre o plano e conferir orienta-
ções e dicas de saúde e bem-es-
tar: o Blog Viva+. Por lá, é pos-
sível conferir os temas Cuidado 
Coordenado, Saúde da Família, 
Bem-Estar e Prosaúde Integra-
do da Cemig.

Segunda clínica de APS é 
inaugurada em BH
O bairro Santo Agostinho 
recebeu nossa segunda clí-
nica de APS, em dezembro 
de 2019. O novo espaço, em 
frente ao edifício-sede da 
Cemig, nos aproximou ain-
da mais de nossos beneficiá-
rios, levando os diferenciais 
do Conexão Saúde para um 
número maior de pessoas.
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MODELO DE CUIDADO
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P rocessos de qualidade, assistência efi-
ciente, soluções diferenciadas, progra-
mas inovadores e cuidado humanizado. 

Essa é a receita que seguimos à risca para levar 
a nossos beneficiários o melhor plano de saúde 
e a melhor experiência de atendimento. Para 
isso, estruturamos nosso modelo de atuação 
em sete pilares – são eles que formam nossos 
diferenciais e nos permitem ser um dos melho-
res planos de saúde do mercado. 

O Conexão Saúde é o nosso modelo de 
cuidado, adotado em abril de 2019. Ele 
é baseado na Atenção Primária à Saúde 
(APS), uma forma de organizar os servi-
ços de saúde a partir de quatro pilares: 
Acesso, Longitudinalidade, Integralidade 
e Coordenação do Cuidado. 

Por meio do Conexão Saúde, buscamos 
oferecer soluções integradas, tendo 
como foco a prevenção de doenças e a 
promoção de um cuidado exclusivo para 
cada paciente. Outro objetivo do modelo 
é auxiliar os pacientes a compreenderem 
seu papel como protagonistas de saúde.

Um dos destaques do Conexão Saú-
de são as clínicas da Cemig Saúde 
de Atenção Primária (APS), que pro-
porcionam um atendimento integral, 
coordenado e humanizado. As duas 
primeiras unidades foram inauguradas 
em Belo Horizonte em 2019. Uberlân-
dia, no Triângulo Mineiro, recebeu em 
setembro de 2020 a primeira clínica 
do interior. Já em outubro, foi a vez de 
Juiz de Fora, na Zona da Mata, receber 
a segunda clínica do interior.

As clínicas estão preparadas para ofe-
recer o melhor cuidado aos pacientes. 
Para isso, contam com uma equipe 
multidisciplinar formada por médico 
da família, enfermeiro, técnico de en-
fermagem, fisioterapeuta, nutricionis-
ta, psicólogo e farmacêutico. 

Para promover um maior engajamen-
to entre os beneficiários e a Cemig 
Saúde, transformamos a forma como 
nos comunicamos, e passamos a mar-
car ainda mais presença nos meios 
digitais. Conheça nossas plataformas 
e os recursos que utilizamos para es-
tarmos ainda mais próximos de você:

•Instituto Cemig Saúde: o ICS é nos-
so programa de Ensino a Distância, 
com módulos de aprendizado sobre 
diversos temas relacionados ao pla-
no de saúde. Ao completar os cursos, 
você ainda ganha prêmios;
•Blog Viva+: reúne conteúdos exclu-
sivos sobre saúde e o plano, destina-
dos aos beneficiários e seus familia-
res. Ao assinar a newsletter do Blog, 
você recebe todas as novidades dire-
tamente em seu e-mail;
•Redes sociais: a Cemig Saúde está 
nas principais redes sociais – Face-
book, Instagram e LinkedIn. Nossas 
páginas trazem novidades do plano, 
dicas e orientações de saúde;
•E-mail marketing: também envia-
mos aos beneficiários publicações es-
peciais por e-mail, com atualizações 
sobre os processos da Operadora e 
assuntos que sejam relevantes para a 
sua saúde e o seu dia a dia.

Na hora de tirar dúvidas, receber 
orientações e entender como fazer 
algum procedimento relacionado ao 
plano, você pode sempre contar com 
nossos canais de atendimento:

• Chat Online: pode ser acessado no 
Portal e aplicativo Cemig Saúde, de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h. Além de 
ter a possibilidade de conversar com 
um atendente, você ainda tem acesso 
a materiais com instruções para orien-
tá-lo a resolver sua solicitação; 
• Fale Conosco: pode ser acessado no 
Portal Cemig Saúde a qualquer mo-
mento. Para enviar uma mensagem, 
basta utilizar seu usuário e senha;
• Central de Relacionamento Telefô-
nico: quem deseja falar diretamente 
com um atendente pode recorrer à 
nossa Central, pelo número 0800 030 
9009 ou (31) 3429-5200 (para liga-
ções de celular);
• Atendimento presencial: nossos ca-
nais digitais são a melhor opção para 
resolver alguma solicitação, mas tam-
bém oferecemos atendimento presen-
cial de segunda a sexta, das 8h às 17h, 
em nossa sede em Belo Horizonte (Av. 
Barbacena, 472, 5º andar – bairro Bar-
ro Preto).

CONEXÃO  
SAÚDE1 

2 CLÍNICAS DA  
CEMIG SAÚDE

3 CANAIS DE 
ATENDIMENTO

4 VEÍCULOS DE 
COMUNICAÇÃO

 Os 7 pilares 
de nosso cuidado
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Você tem alguma Doença Crônica?
Saiba que é possível conviver com a doença com boa qualidade de vida.

Quem possui doença crônica (diabetes, hipertensão, cardiopatias, colesterol alterado, bronquite e 
outras) sabe que precisa de maior atenção com a sua saúde. 

A doença crônica, no geral, não tem cura, mas é perfeitamente possível conviver com ela e ter uma 
boa qualidade de vida e mais bem-estar. Basta aprender mais sobre a sua doença, melhorar 
pequenos hábitos na sua rotina - um de cada vez – e cultivar o autocuidado com a sua saúde, 
buscando o que é melhor para você.  

O Conexão Saúde, da Cemig Saúde, pode te ajudar com isso! 

Com o tempo, você vai perceber que a sua doença estará mais estável, proporcionando maior 
bem-estar e aumento da disposição para realizar atividades do dia a dia.

O Conexão Saúde também oferece acesso à Central Clínica 24h, com Enfermeiros especializados e 
suporte Médico, por telefone, para esclarecer as suas dúvidas de saúde e atender você em 
situações de urgência e emergência.

E tem mais! Caso você precise ficar internado, temos Enfermeiros que monitoram a sua internação
de forma remota, desde a chegada ao hospital e, principalmente, após a alta médica, momento 
em que os cuidados com a saúde devem ser redobrados, para assegurar uma recuperação mais 
rápida e segura.

E você, como está cuidando da sua saúde?
Se você tem alguma doença crônica e ainda não aderiu ao Conexão Saúde, ainda dá tempo!

Basta ligar para 0800 772 89 88. A nossa equipe de saúde vai orientar você sobre como acessar 
esses benefícios, oferecidos pela Cemig Saúde, gratuitamente.

Ao aderir ao Conexão Saúde você terá à disposição 
enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e 
farmacêuticos, dedicados a oferecer suporte e 
orientação nos cuidados com a sua saúde. Ao 
conhecer melhor seus hábitos e condições de saúde, 
esses profissionais preparam, um Plano Individual de 
Cuidados, respeitando suas necessidades e 
preferências. Periodicamente, no seu melhor dia e 
horário, a equipe de saúde conversará com você, por 
telefone, para entender e orientar na evolução desse 
plano, fazendo ajustes, sempre que necessário. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A plataforma Psicologia 
Viva oferece serviços 
psicológicos online por 
videoconferência – é só 
acessar o site psicologia-
viva.com.br e se conectar 
com um psicólogo espe-
cialista, recebendo um 
atendimento no conforto 
de seu próprio lar. Para 
isso, basta apenas ter 
acesso à internet e utili-
zar um celular, computa-
dor ou tablet. O serviço é 
24h e pode ser acessado 
a qualquer momento.

Buscando modernizar nos-
sos processos e adequá-
-los ao modelo utilizado 
pelas grandes operadoras 
de saúde do Brasil, adota-
mos em agosto deste ano o 
reembolso exclusivamente 
digital. O procedimento 
pode ser feito em poucos 
minutos pelo Portal e apli-
cativo Cemig Saúde, com 
agilidade e praticidade.

Para isso, você precisa 
apenas usar um dispositi-
vo eletrônico (como celu-
lar, computador ou tablet), 
a qualquer momento e em 
qualquer lugar. Ou seja, 
para solicitar o reembolso 
não é mais necessário ir 
até a Operadora ou enviar 
documentos via malote 
ou Correios.

PLATAFORMA 
PSICOLOGIA 
VIVA5 

6 REEMBOLSO
DIGITAL
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Disponível pela plata-
forma Einstein Conecta 
(www.einstein.br/conec-
ta), o Pronto Atendimen-
to Online é um serviço 
médico de consultas por 
videochamada. Lançado 
pela Cemig Saúde duran-
te a pandemia de Coro-
navírus, em abril de 2020, 
tem sido uma solução de 
atendimento confortá-
vel e segura para nossos 
beneficiários, feita por 
profissionais altamente 
capacitados do Hospital 
Israelita Albert Einstein.

Aqui, o atendimento 
também é feito usando 
qualquer dispositivo ele-
trônico, sem ser neces-
sário se expor a riscos 
em um ambiente hospi-
talar. O Pronto Atendi-
mento Online funciona 
24 horas por dia, 7 dias 
por semana, e está dis-
ponível para todos os 
beneficiários do plano.

7
PRONTO 
ATENDIMENTO 
ONLINE

INFORME PUBLICITÁRIO
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ATENDIMENTO 

U m plano de saúde é formado por um 
mix de programas, processos e proce-
dimentos que tornam a promoção do 

cuidado uma realidade. Muitas vezes, algumas 
dessas informações podem acabar levantan-
do dúvidas entre os beneficiários, seja porque 
tratam de questões 
técnicas (como uma 
solicitação de reem-
bolso) ou por serem 
uma novidade (como 
o lançamento de um 
novo programa). 

Seja qual for o assun-
to, na hora de tirar as 
dúvidas dos beneficiá-
rios, entra em ação o 
importante papel de-
sempenhado pelos ca-
nais de atendimento. 
Aqui na Cemig Saúde, 
esses canais têm vida 
longa e, sem eles, se-
ria impossível garantir 
a eficiência de nosso 
modelo de cuidado.
 
O começo de tudo
Os canais de atendimento da Cemig Saúde 
existem desde antes do nascimento da Opera-
dora, quando o plano ainda era administrado 
pela Forluz. Em 2010, após a criação da Cemig 
Saúde, o atendimento manteve o formato que 
já existia, sendo feito por e-mail, 0800 e atendi-
mento presencial.

Primeiros passos
Com o passar dos anos, ao ganhar maturidade, a 
Cemig Saúde percebeu a necessidade de atuali-
zar seus canais. “O atendimento precisa refletir a 
evolução do plano, pois além de ser um canal de 
interlocução entre a Operadora e seus diferen-

tes públicos, ele é um 
termômetro dessa evo-
lução”, observa Virgínia 
Saoli, gestora da Gerên-
cia de Relacionamento 
com os Beneficiários.
 
Desafio de gigantes
Repensar a forma como 
uma empresa se comu-
nica com seu público não 
é tarefa fácil. “O maior 
desafio é encontrar for-
mas de evoluir o aten-
dimento e torná-lo mais 
estruturado e acessí-
vel”, explica Virgínia. Era 
preciso ainda alinhar e 
integrar as equipes de 
atendimento no modelo 
assistencial e de gestão 
da Operadora.
 

Hora da mudança
Ciente da necessidade de se reinventar para oti-
mizar seu atendimento, a Cemig Saúde voltou 
seu olhar para a transformação digital. A primei-
ra mudança foi a substituição do antigo e-mail de 
contato pelo Fale Conosco, disponível no Portal 
Cemig Saúde, em 2017.

Remodelando processos
Outra novidade foi a remode-
lagem dos processos de aten-
dimento, que facilitou bas-
tante a vida dos beneficiários 
e reduziu suas responsabili-
dades. “Uma autorização de 
procedimentos de saúde, por 
exemplo, que antes era feita 
entre o beneficiário e a Ce-
mig Saúde, passou a ser feita 
entre a Operadora e o próprio 
prestador de serviço de saú-
de”, conta Virgínia. 
 
Boas-vindas ao Chat
O Chat, recém-lançado, está 
disponível em nosso aplicati-

vo e portal. Ele é o meio mais 
rápido de entrar em contato 
com a Operadora, oferecen-
do tanto a possibilidade de 
conversar com um atendente 
quanto de acessar instruções 
para solucionar demandas.
 
Ao longo desses 10 anos de 
história, todas as mudanças 
adotadas pela Cemig Saúde ti-
veram como objetivo oferecer 
a melhor experiência aos bene-
ficiários no contato com o pla-
no. Seja onde você estiver, seja 
qual for a sua demanda, nunca 
se esqueça: a Cemig Saúde está 
sempre aqui por você.
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Por dentro do 
ATENDIMENTO

Canais de atendimento  
da Cemig Saúde 

• Chat – disponível no apli-
cativo e Portal Cemig Saú-
de (no canto inferior direi-
to da página), de segunda a 
sexta, das 8h às 17h.
• Fale Conosco – também 
disponível no Portal Ce-
mig Saúde.
• Central de Relacionamen-
to Telefônico – 0800 030 
9009 ou (31) 3429-5200 
(para ligações de celular).
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Luta, 
esperança 

e vitória

NOSSOS BENEFICIÁRIOS 

O s beneficiários são a razão de existir de 
um plano de saúde. Eles são o nosso bem 
mais precioso, motivo de toda a promo-

ção do cuidado e da busca contínua por inova-
ções. Ao longo desta trajetória de uma década, é 
para eles que colocamos em prática o nosso gran-
de propósito: cuidar da saúde das pessoas.

Um coração cheio de gratidão
“Estou vivo hoje graças à Cemig Saúde”, conta De-
nilson de Morais Castro, eletricista de manutenção 
aposentado da Cemig de Patos de Minas. Quem vê 
esse sorriso nem imagina, mas sua história foi marca-
da por muitas lutas e vitórias. Tudo começou com a 
realização de um sonho: o início de sua carreira pro-
fissional na Cemig, em 1990, aos 18 anos. 

Pouco depois, aos 26, Denilson foi diagnosticado 
com miocardiopatia dilatada, doença do músculo do 
coração que impede o bombeamento adequado do 
sangue, o que o levou à aposentadoria precoce por 
invalidez, em 1999. Era o início de uma batalha, sem 
nunca deixar a esperança de lado. “Eu era muito novo 
e nunca tive nenhum problema de saúde. Mas ao 
adoecer, descobri os inúmeros benefícios oferecidos 
pela Cemig Saúde”, observa.

Foi então que, em 2013, o médico de Denilson de-
clarou que era imprescindível um transplante de co-
ração para que ele continuasse vivo. Tristeza, deses-
pero e aflição passaram pela mente do aposentado, 
mas as boas notícias chegaram rápido. No mesmo 
ano, ele descobriu que o transplante de coração ha-
via sido autorizado. 

“O transplante foi feito pelo SUS, mas se não fosse 
a Cemig Saúde eu não estaria vivo. O plano sempre 
ofereceu toda a assistência necessária para a cirurgia, 
arcando com todos os gastos de transporte até Belo 
Horizonte e com as despesas no hospital. É como 
gosto de falar: recebi um tratamento de rico, mesmo 
não sendo”, observa, bem-humorado.

Em seus 48 anos de vida, Denilson se orgulha de muitas 
conquistas. Mas é taxativo quanto ao seu maior privi-
légio: “Cuidar de minha saúde dignamente por meio da 
Cemig Saúde, em um país onde a maioria da população 
não goza desse direito previsto na constituição”. 

Vitória contra o câncer
“Tenho muito o que agradecer à Cemig Saúde 
por todo o cuidado e acolhimento nos últimos 
anos”. A fala emocionada é de Wania Lúcia Ba-
tista Rodrigues, analista sênior aposentada da 
Cemig, que assim como Denilson, enfrentou 
muitos desafios em seus 58 anos de vida – mas 
encontrou na Cemig Saúde todo o amparo ne-
cessário à sua trajetória.

Wania foi funcionária da Cemig entre 1985 e 
2017. O primeiro momento em que precisou 
recorrer ao plano por um motivo sério foi em 
2003, quando sofreu um acidente de trabalho 
e fraturou a coluna. “Passei por várias cirurgias 
na coluna. A Cemig Saúde deu toda a atenção 
ao meu caso e sempre cuidou muito bem de 
mim”, afirma.

Os anos seguintes não foram fáceis para a apo-
sentada. Em 2013, veio o diagnóstico de um 
tumor no útero. O mesmo problema aparece-
ria em 2015, quando teve um tumor identifica-
do no intestino. Em ambas as situações, Wania 
não perdeu tempo e procurou o serviço médi-
co, recebendo toda a assistência necessária da 
Operadora para ser plenamente curada. 

Em 2019, recebeu mais um diagnóstico: cân-
cer de mama. Mas essa história tem um final 
feliz, como você pode adivinhar pelo sorriso de 
Wania. Em setembro deste ano, veio a notícia 
que tanto esperava: ela estava curada do cân-
cer de mama. A recuperação ainda continua, 
mas alegria e gratidão é o que não falta em seu 
dia a dia. “Todos os tratamentos, exames e ci-
rurgias foram feitos pela Cemig Saúde. É por 
isso que me emociono tanto, pois tenho muita 
gratidão por tudo o que fizeram por mim. Pela 
forma que me atenderam, pelo acompanha-
mento, pela dedicação – eu só tenho a agrade-
cer”, revela.
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O transplante foi feito 
pelo SUS, mas se não 
fosse a Cemig Saúde eu 
não estaria vivo. É como 
gosto de falar: recebi um 
tratamento de rico, mesmo 
não sendo.”

“

Todos os tratamentos, 
exames e cirurgias foram 
feitos pela Cemig Saúde. É 
por isso que me emociono 
tanto, pois tenho muita 
gratidão por tudo o que 
fizeram por mim. Pela 
forma que me atenderam, 
pelo acompanhamento, 
pela dedicação – eu só 
tenho a agradecer.”

“
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CUIDAR BEM 
PRA VIVER BEM.

A CaptaMed é uma empresa mineira, há mais de
17 anos de mercado atuando em várias regiões
de Minas Gerais e em Brasilia, Goias e Espírito Santo. 

Atendemos aquelas pessoas que possuem dificuldade 
de acessar clínicas, consultórios e hospitais, mas que 
necessitam de acompanhamento especializado, para 
continuar em casa os cuidados e/ou tratamento
definido pelo médico. 

Oferecemos atendimento através de teleconsulta, 
desospitalização precoce com acompanhamento através 
de um plano de cuidados que atenda as necessidades do 
quadro clínico, administração de medicamentos, sessões 
de equipe multidisciplinar (fisioterapia, fonoaudiologia, 
nutricionista, psicologia, terapia ocupacional), além de 
manutenção de cuidados de fim de vida. Tudo isso para 
evitar idas desnecessárias ao hospital.

Saiba mais!

/oficialcaptamed@captamedoficial

0800 605 1100 www.captamed.com.br
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Qual a importância da 
CEMIG SAÚDE PARA VOCÊ?

DEPOIMENTOS

Saber que estarei protegida nos 
momentos difíceis, que terei suporte e 
serei amparada – essa é a importância 
da Cemig Saúde em minha vida.
Maria Araujo – Barbacena
 
Espero contar com a Cemig Saúde em 
todos os momentos de minha vida para 
enfrentar os problemas que podem 
surgir com o passar dos anos.
Beatriz Seki – Itajubá
 

Nos momentos mais difíceis, continuamos 
a contar com a Cemig Saúde, que nunca 
nos decepcionou.
Antonio Amaral – Belo Horizonte

A Cemig Saúde me trouxe a vida: duas 
vidas que chegaram e foram muito bem 
assistidas pelo plano. Muita gratidão!
Iara Braga – Belo Horizonte

A Cemig Saúde tem uma grande 
importância na minha vida. Através dela, 
minha família é muito bem cuidada em 
todo serviço que procuramos, desde uma 
consulta, um exame ou outro procedimento 
médico. Quando tinha meus pais, meus 
dependentes, eles puderam usufruir do 
conforto de serem cuidados também pela 
rede conveniada pelos melhores hospitais 
e médicos. É muito bom ter e contar com 
a Cemig Saúde na minha vida, me sinto 
segura com as escolhas do convênio!
Mary Elma –  Belo Horizonte

N o ano em que completamos uma dé-
cada de história, convidamos nossos 
beneficiários a contar qual é a impor-

tância da Cemig Saúde em suas vidas. Ao fazer 
esse convite, não esperávamos receber tantos 
relatos emocionantes. Separamos aquelas que 
evidenciam um cuidado que se transforma e se 
consolida a cada dia.

Os 10 anos de história da Cemig Saúde foram de muitas conquistas, 
desafios e aprendizados. E o sucesso dessa trajetória se deu pela de-
dicação de nossos colaboradores, pelo comprometimento dos pres-
tadores, pela confiança dos beneficiários e pelo compromisso de 
nossas patrocinadoras (Cemig, Cemig D, Cemig GT, Cemig SIM, Gas-
mig, Forluz, Indi e Sá Carvalho). Com o olhar sempre voltado para o 
futuro, seguiremos comprometidos em cuidar da saúde das pessoas, 
sem deixar de lado a sustentabilidade da Operadora, para que ela te-
nha uma vida longa e nossos beneficiários possam continuar contan-
do conosco por muitos anos.

“

“

“

“
“
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Nossa vocação
é cuidar de você!

Anestesiologia
Angiologia
Cardiologia
Cirurgia Bariátrica e Metabólica
Cirurgia Cardiovascular e Endovascular
Cirurgia de Cabeça e Pescoço
CiCirurgia Geral
Cirurgia Plástica
Cirurgia Torácica
Clínica da Dor
Clínica Médica
Dermatologia
Doenças Neuromusculares
EndocrinologiaEndocrinologia
Endoscopia
Gastroenterologia
Ginecologia
Hematologia
Infectologia
Mastologia
Medicina NuclearMedicina Nuclear
Nefrologia
Neurocirurgia
Neurologia
Oncologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia
PPatologia Clínica
Pneumologia
Proctologia
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Urologia
Entre outras

facebook.com/hospitalmadreteresa
@hospitalmadreteresa

Certificados de Qualidade: 

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

ATENDIMENTO

CARDIOLOGIA
CIRURGIA GERAL
CLÍNICA MÉDICA
NEUROLOGIA
ORTOPEDIA


