
Como estão nossos 
serviços?

Beneficiários avaliaram 
a Cemig Saúde.

Veja na página 4
     FEVEREIRO/ 2019 – Nº 81

vida e saúde
jornal

Você conhece o convênio 
farmácia? Confira as redes 

credenciadas e aproveite 
essa vantagem.

Veja na página 7

de referência?
Você sabe o que é um profissional

É hora de conhecer esse aliado da sua saúde.
Página 5



COM A PALAVRA, A DRP

Conselho Deliberativo: Ronalde Xavier Moreira Júnior (presidente), Helbert Maia de Sá, João Carlos Gonçalves, Paula Sylvia Ridolfi Aguiar Carrara, Paulo Eduardo Pereira Guimarães, Silmar 
José Miranda, Wanderson Rodrigues da Silva, Waner Luis da Silva Santos (titulares). Túlio Randazzo Rabelo, João Carlos Chagas Felipe, Vera Lúcia Borges, Hélder Godinho da Fonseca, Naara da 
Rocha Torres, Rosenildo Ramos de Vasconcelos, Hélder Lara Ferreira, Eber Luiz Padrão França (suplentes). Conselho Fiscal: Vicente de Paula Castro (presidente), Adenilson Nogueira Commam, 
Carlos Alberto Ribeiro Oliveira Pinto, Elizabeth Aparecida da Costa (titulares). Jairo Moura Costa, Ricardo Alexandre Gonçalves de Moura, Giordano Bruno Braz de Pinho Matos, Marcelo Vieira de 
Souza (suplentes). Diretoria: Anderson Ferreira, Stefano Dutra Vivenza e Marcos Barroso de Resende. JORNAL VIDA E SAÚDE: Publicação bimestral. Editado pela Assessoria de Comunicação 
– Tiragem: 15.000. Supervisão: André Oliveira Elesbão. Editora e Jornalista responsável: Patrícia Ferreira (MG0019157JP). Produção editorial: BH Press Comunicação (Lola Cirino 
e  Ana Amélia Gouvêa). Projeto gráfico e diagramação: BH Press Comunicação (Bruno Filogonio). Impressão: EGL Editores. Correspondências: Av. Barbacena, 472 – 8o andar – Barro 
Preto – CEP: 30190- 130 – Fone: 0800 030 9009 – Belo Horizonte – MG. E-mail: cemigsaude@cemigsaude.org.br. Portal Corporativo: www.cemigsaude.org.br. Obs: as matérias publicadas 
neste jornal são exclusivamente de caráter informativo, não gerando qualquer espécie de direito ou obrigação por parte da Cemig Saúde.

ExPEDIENTE
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Os cOnceitOs e Opiniões emitidOs nesta cOluna representam a pOsiçãO dO diretOr de relações cOm Os participantes.

É hora de arregaçar as 
mangas e dar início a outro 

ano de muito trabalho duro. este, 
em particular, traz dois momentos 
desafiadores. O primeiro, como muitos 
sabem, vem com a mudança de 
governo pela qual estamos passando. 

Muitos vêm me questionando sobre a 
privatização da Cemig, nossa principal 
patrocinadora. as notícias estão na mídia 
e é compreensível a inquietação. assim 
como vocês, estamos preocupados 
com o cenário incerto que temos. Mas 
é importante lembrar que, em caso de 
uma privatização, a sustentabilidade 
continua a ser um fator decisivo para a 
manutenção da Cemig Saúde. e, tenham 
certeza, estamos lutando por ela. 

É uma velha frase, mas ouso repetí-la 
aqui: não se mexe em time que está 
ganhando. Precisamos mostrar que a 
Cemig Saúde é um time campeão. e 
vamos conseguir isso seguindo com 
transparência, comprometimento 
com os beneficiários e com a 
sustentabilidade do plano. Precisamos 

mostrar a todos que, diferentemente de 
outros convênios, a Cemig Saúde está 
realmente promovendo a saúde. Nós 
somos uma autogestão, o que significa 
que não estamos em busca de receita. 
Nosso objetivo aqui é levar qualidade 
de vida a todos os que contam 
conosco.

O segundo momento vem com 
a necessidade de provar nossa 
eficiência. Para isso, precisamos 
garantir que essa luta não seja 
unilateral. Vocês que constroem esse 
plano, precisam se comprometer 
com a Cemig Saúde. Fiscalizando os 
serviços ofertados, utilizando o que 
temos da melhor maneira possível e 
zelando pelo o que é nosso. O modo 
como você utiliza esse convênio se 
reflete na sua sustentabilidade.

É importante ressaltar que usar 
de forma consciente, não significa 
necessariamente usar menos, e sim 
usar melhor. adotando um estilo de 
vida mais equilibrado, realizando 
o tratamento indicado, buscando 

os exames realizados e seguindo 
sempre as recomendações do seu 
profissional de referência.

Temos desafios pela frente? Sim. Mas 
estaremos prontos para cada um deles. 
Por isso, sigamos em frente. 

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

o ano do equilíbrio2019: 

A DRP Itinerante quer ouvir você!
Em breve, estaremos de volta à estrada para tirar 
dúvidas, conversar sobre o plano e falar sobre o que 
vem pela frente. No primeiro semestre de 2019, 
20 cidades serão visitadas. Daremos início no Leste 
de Minas, seguindo para o Vale do Aço, passando 
então pela região Oeste e finalizando no Sul.

Ainda no primeiro semestre, participaremos do 
Encontrão da AEA em Águas de Lindóia.



OSarampo é uma doença viral, grave e altamente contagiosa, que 
pode ser contraída pela projeção de saliva, quando falamos, tossimos ou 

espirramos. e, para combatê-la efetivamente, a vacinação é o único caminho.

as doses são distribuídas gratuitamente pelo Sistema único de Saúde, o SUS. 
Para se vacinar, é necessário comparecer a um dos centros de saúde com a 
carteira de identidade ou documento com foto e a carteira de vacinação. 

VOCÊ É iMune AO 
     Sarampo?

Quem deve receber a vacina?

•	  Crianças de 12 meses e menores 
de 5 anos de idade: uma dose aos 
12 meses (tríplice viral) e outra aos 
15 meses de idade (tetra viral).

•	 Crianças de 5 a 9 anos de idade que 
não foram vacinadas: duas doses da 
vacina tríplice.

•	 Pessoas de 10 a 29 anos: duas doses 
da vacina tríplice. 

•	 Pessoas de 30 a 49 anos: uma dose 
da vacina tríplice viral. 

não se vacine:

•	 Se já recebeu as doses quando criança. 
•	 Se é gestante ou 

imunocomprometido. 
•	 Se planeja engravidar e não foi 

imunizado. Tome a vacina pelo menos 
um mês antes do início da gestação. 

•	 Se está sob a suspeita de Sarampo.

Vacinação é coisa séria 
O Sarampo autóctone – adquirido dentro do país – não era registrado há 18 anos. 
No entanto, devido a movimentos contrários à vacinação, a doença retornou e, de 
acordo com o Ministério da Saúde, atingiu mais de 10 mil pessoas em 2018. e esse 
número pode continuar a aumentar se a população não se conscientizar sobre a 
importância da vacinação. 

“Os surtos da doença no Brasil voltaram a acontecer pela falta de conhecimento de 
uma parcela da população que não conviveu com doenças como o Sarampo e a 
Poliomielite e desconhece suas sequelas. Outro motivo é a propagação de notícias 
falsas sobre as vacinas e supostos efeitos colaterais. isso resulta na não vacinação e, 
consequentemente, na proliferação do vírus.”, reforça a gerente de saúde da Cemig 
Saúde, Juliana albuquerque.

Faça a sua parte. Vacine-se.

de olho nos sintomas
Febre acima de 38,5°C.
dor de cabeça.
erupções vermelhas na pele. 
Tosse.
Coriza.
Conjuntivite. 

se você apresenta esses 
sintomas, é hora de 
procurar um profissional  
da saúde. 

Já imaginou poder contar com a disponibilidade e a agilidade de um 
pronto atendimento, com o conforto de uma clínica médica? agora 
é possível, com as clínicas de atendimento imediato ou urgent care, 
que oferecem atendimento em casos de emergência de baixo risco, 
como fraturas, gripes e resfriados.
 
a Cemig Saúde possui convênio com o dr. agora, primeira clínica 
desse tipo em Belo Horizonte. a unidade fica na rua Timbiras, 1.228 – 
praça da Boa Viagem – BH. O telefone de contato é o (31) 3243-0008.
 
“Vale ressaltar que casos que apresentem risco de morte devem 
continuar sendo direcionados para serviços de urgência e 
emergência dos hospitais credenciados”, alerta daniela Tibo, gerente 
de Relacionamento com Prestadores.
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Consulta 
sem agendamento
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Novo ano,
novas metas

Qual é o seu grau de satisfação com a Cemig Saúde?  
e quanto ao portal, você tem consultado as matérias postadas por lá? Tem 

algo a dizer sobre reembolsos? essas foram algumas das perguntas propostas em 
nossa pesquisa de satisfação, aplicada em Belo Horizonte e no interior de Minas 
Gerais e respondida por 1.864 beneficiários. Os dados foram coletados entre 
outubro e novembro de 2018 e resultaram na média geral de satisfação de 83%.
 
“ a pesquisa é a ferramenta que nos permite ouvir a opinião de nossos beneficiários e 
avaliar se eles estão satisfeitos com nossos serviços. Para proporcionar o melhor serviço de 
saúde, é fundamental estarmos conectados às demandas dos nossos beneficiários”, avalia o 
presidente da Operadora, anderson Ferreira.
 
Pontos de insatisfação referentes ao atendimento, apontados pela pesquisa, vêm sendo corrigidos. a autorização de procedimentos e 
o processo de reembolso, por exemplo, passaram por atualizações. O reembolso já pode ser feito no seu celular, por meio do aplicativo 
Cemig Saúde, de forma rápida e prática. Já para as autorizações de procedimentos, as clínicas, hospitais e laboratórios credenciados contam 
agora com um novo autorizador, que torna o processo mais ágil. (Leia mais sobre isso na página 6)

É importante ressaltar que o nível de confiança na marca Cemig Saúde alcançou a média de 95%. isso mostra que a Operadora está no 
caminho certo. “agradecemos a participação de todos e reforçamos nosso compromisso de elevar ainda mais os resultados da próxima 
pesquisa de satisfação. Nos vemos lá”, concluiu anderson Ferreira.

COnfiRA OS ReSuLtADOS DA 
PeSQuiSA COM O BenefiCiáRiO

perguntas e respOstas 

pesquisa de satisfação levantou dúvidas e questões. 
Veja a seguir as respostas para algumas delas:

e quanto aos veículos de comunicação?
Resposta: em 2019, um de nossos objetivos é aprimorar os meios 
de comunicação e criar oportunidades de interação com nossos 
beneficiários. além disso, iremos melhorar a qualidade do cadastro, 
para garantir que as informações divulgadas cheguem aos 
públicos.

temos previsões de melhoria para o portal e o aplicativo?
Resposta: O processo de reembolso agora pode ser feito no 
seu celular, por meio do aplicativo. esse e outros avanços 
estão constantemente em foco na Operadora porque tornam 
a sua vida mais prática.
 
sobre a rede credenciada, o que vem pela frente?
estamos sempre em busca de parcerias capazes de trazer mais 
qualidade de vida aos beneficiários. Mais do que quantidade, 
queremos garantir a qualidade dos credenciados. este ano, podem 
esperar por novas e significativas parcerias.  

Já está em vigor o contrato de metas que irá nortear as atividades da Operadora este ano e 
permitir que os objetivos estratégicos sejam alcançados. O documento foi assinado pelos 
gestores em janeiro. entre as metas estabelecidas estão a atenção ao cuidado com a saúde 
do beneficiário, o compromisso com a melhor utilização dos recursos e com a eficiência 
administrativa. as novas definições buscam também garantir o equilíbrio financeiro do plano.

O contrato de metas é desdobrado a partir dos objetivos presentes no planejamento 
estratégico, revisado em 2016, a partir do documento inicial estabelecido em 2013. 
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O PROfiSSiOnAL De RefeRÊnCiA 

     é uma aposta certa para 

você e sua família
Se você sente uma dor de cabeça persistente, 

procura um neurologista. Se é no estômago, um 
gastroenterologista. agora, se é no joelho, a pedida é 
um ortopedista. assim, dia após dia, vamos tratando 
cada parte do nosso corpo de forma individual, quase 
como um quebra-cabeça. Mas, e se pudéssemos evitar o 
transtorno de buscar um profissional para cada sintoma e, 
ainda assim, garantir um tratamento de saúde completo 
e de qualidade? Pois esse é o serviço oferecido pelos 
médicos da família ou profissionais de referência.
 
“a proposta dessa modalidade – já praticada em diversos 
países como a inglaterra e o Canadá, referências mundiais na 
área da saúde – é que o paciente conte com um profissional 
que conheça seu histórico, sua família e seu estilo de vida 
e entenda que você, diferente do João e da Maria, prefere 
não praticar esportes, mas mantém uma alimentação 
balanceada. esse profissional vai acompanhar você por toda 
a sua vida, tornando mais ágil o diagnóstico de doenças, o 
auxílio no calendário vacinal, exames preventivos e outras 
orientações”, explica Juliana albuquerque, gerente de saúde. 
 
em resumo, o profissional de referência o ajudará a 
percorrer os serviços do seu plano de saúde, evitando 
que você se submeta a exames, procedimentos e 
internações desnecessárias.

a inglaterra já aprovou...
O modelo de saúde utilizado na inglaterra 
também adota o médico da família. Lá, antes de consultar 
um especialista como o oftalmologista ou um cardiologista, 
por exemplo, o paciente deve marcar uma consulta com 
o seu profissional de referência. ele é o responsável por 
avaliar a necessidade de encaminhar o paciente para outro 
médico, prescrever um medicamento ou tratamento. 

...e o Canadá também.
Os cidadãos canadenses também seguem 
essa forma de cuidado.

em resumo, os benefícios da modalidade são:

•	atendimento personalizado, 
que leva em consideração o seu 
histórico e modo de vida. 

•	evitar a repetição de exames 
e procedimentos a cada novo 
profissional que visita. 

•	Promoção real do cuidado com 
a saúde por meio da autonomia 
do cliente e do acompanhamento 
contínuo do profissional . 

•	Relação humanizada com o 
seu profissional de referência, 
evitando constrangimentos e 
consultas superficiais.

agora é a sua vez.
Que tal dar uma chance para essa modalidade de 
cuidado com a saúde? escolha um profissional que o 
deixe à vontade e mantenha-o como sua referência 
de cuidado. O ideal é escolher um clínico geral, um 
médico de família ou um profissional que já o atenda 
e tenha sua confiança. ele irá auxiliá-lo da melhor 
maneira a percorrer os serviços disponíveis no seu 
plano de saúde.
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Melhorar a experiência do 
beneficiário, reduzindo o tempo de 

espera para consultas, exames ou mesmo em pronto 
atendimentos, sempre foi uma prioridade para a Cemig 
Saúde. Com esse intuito, a Operadora lançou, no ano 
passado, um novo autorizador de procedimentos, que 
veio para tornar o processo ainda mais ágil e simples. 

as clínicas e hospitais credenciados já têm acesso ao novo 
software e já podem fazer seus atendimentos de forma mais 
ágil, diminuindo o seu tempo de espera para a liberação de 
serviços. então, em sua próxima consulta, caso perceba que 
o atendimento não está mais rápido, confira se o consultório, 
laboratório ou hospital já está utilizando o novo autorizador. 
e, caso ele tenha alguma dúvida sobre o sistema, oriente-o a 
entrar em contato com a Cemig Saúde.

Autorizações mais rápidas 

   para você

farmácia 
 solidária

Se você possui medicamentos dentro do prazo de validade com a 
embalagem original, participe da campanha Farmácia Solidária, promovida pela 

associação dos eletricitários aposentados e Pensionistas da Cemig e Subsidiárias (aea-MG). 
Para doar cartelas inteiras ou mesmo sobras, basta comparecer à sede aea em Belo 
Horizonte ou a um dos sete escritórios no interior de Minas Gerais, 
localizados em divinópólis, Governador Valadares, Juiz de Fora, 
Montes Claros, São João del Rei, Uberaba ou Uberlândia.

a Farmácia Solidária é organizada e administrada pela aea, 
com o objetivo de disponibilizar, gratuitamente, medicamentos 
para associados acamados ou com doenças crônicas.
 
Precisa de algum medicamento?

Se você necessita de algum medicamento, vá até uma das 
unidades aea com uma receita válida e documento de 
identificação. O atendimento é realizado por um farmacêutico 
voluntário de segunda a sexta-feira, entre 13h e 17h, na av. 
afonso Pena 867, 17º andar – Centro de Belo Horizonte.
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O convênio farmácia é uma das vantagens disponíveis 
para nossos beneficiários. São cinco redes farmacêuticas e duas 

mil unidades espalhadas por Minas Gerais que facilitam a aquisição de 
medicamentos.

O convênio oferece muitas vantagens. Com ele, o beneficiário pode: 

•	Levar os medicamentos sem pagar nada no ato da compra. Por isso, não 
é preciso solicitar reembolso e nem esperar pelo crédito em conta. 

•	Garantir um prazo maior para pagar pelo medicamento, já que ele é 
descontado diretamente no seu contracheque. 

se você gostou dos benefícios, vai gostar ainda mais do 
modo de usar:

•	1º passo: compareça a uma das unidades das redes credenciadas. 

•	2º passo: mostre o cartão do plano, o documento de identificação e 
a receita do medicamento. 
 

•	3º passo: leve o medicamento para casa sem botar a mão do bolso.  

Fique atento: O PGe cobre 80% do valor do 
medicamento, desde que você tenha saldo 
disponível. Os outros 20% serão descontados do 
seu contracheque. 

a lista de novos conveniados pode ser conferida de maneira simples e rápida 
utilizando a tecnologia QR Code. Funciona assim:

1. instale um leitor de QR Code no seu celular
acesse a app Store ou a Play Store no seu aparelho e digite “QR Code”  
no buscador. escolha um dos aplicativos gratuitos e faça a instalação.

2. abra o aplicativo
estamos quase lá. agora, abra o seu aplicativo. Para ler o código, basta
apontar o celular para ele.

3. Tudo pronto. vamos?
ao ler o QR Code, o aplicativo encaminha você para a lista de novos
convênios.

Faça o teste. Scaneie o código agora mesmo.

VOCÊ COnheCe 
o convênio farmácia?

Drogaria Minas Brasil é a nova conveniada
Os beneficiários Cemig Saúde têm mais uma rede de 
drogarias conveniada: a Minas Brasil. Com mais de 40 
unidades espalhadas entre as cidades de Montes Claros, 
Janaúba, Salinas, Januária, Taiobeiras, Capitão Enéias, 
Bocaiuva e Jaíba, a rede chega para ampliar o acesso aos 
medicamentos dos beneficiários do Norte do Estado. Não 
deixe de aproveitar mais essa facilidade. 

Confira nossas farmácias credenciadas: 
Drogaria Pacheco
Drogaria Araújo
Drogaria Minas Brasil
Raia Drogasil 

Pra consultar a unidade 
mais próxima, acesse 
nosso portal ou aplicativo.

QR o quê?




