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Saiba quais são os dados que
devem ser checados antes
de assinar a guia.
Veja na página 4

Quer abandonar o vício do
tabaco? Saiba como.
Veja na página 7

sua saúde pode estar

em risco

Conheça algumas orientações para evitar internações desnecessárias
que podem deixá-lo vulnerável a infecções hospitalares.

Página 5

COM A PALAVRA, A DRP

Norte, Sul,
Leste e Oeste
E

stamos em todo o
território mineiro. Tudo

para ouvir e estar com vocês. Como
resultado desse movimento, tenho
visto, cada vez mais, o prazer com que
nos acolhem pela estrada. Nas últimas
apresentações, tivemos o privilégio de
passar pelo Vale do Aço, pela Região
Metropolitana – incluindo o Anel
Rodoviário, a Gasmig e a nossa sede –,
o leste, o oeste e o norte de Minas. E,
depois de tanta andança, só tenho a
agradecer a vocês.
Conduzir o DRP/Ouvidoria Itinerante
é uma parceria muito importante do
trabalho desempenhado na Cemig
Saúde. Graças à iniciativa, tenho a
oportunidade de atualizar vocês sobre o
nosso plano, de conhecê-los melhor e de
aproximar a Operadora de vocês. E, por
todo o apoio que venho recebendo, só
tenho uma coisa a dizer: obrigado. E esse
agradecimento se estende não somente
aos beneficiários, mas aos agentes e às
assistentes de relacionamento que vêm
colocando o pé na estrada comigo para
levar informação ao nossos assistidos.
Além das alegrias que tenho tido com

o DRP/Ouvidoria Itinerante, venho
compartilhar com vocês o sucesso do
pós-atendimento. Apresentamos o
projeto e seus resultados ao Conselho
da Cemig Saúde e tivemos não somente
uma resposta positiva como recebemos
sinal verde para expandi-lo. Isso quer
dizer que, dentro das próximas semanas,
vamos começar a avaliar outros
programas da Operadora e saber o que
você pensa sobre nossos serviços.
Quero reforçar aqui o valor que
iniciativas como essas têm para nós. São
elas que nos permitem entender o que
vocês acham das consultas, programas,
rede credenciada e tudo mais que o
nosso plano oferece. Essas avaliações
apontam o que deve ou não ser
ampliado, modificado ou até mesmo
encerrado. Elas funcionam como um
termômetro para nós. E, por isso, são tão
valiosas. Saber que estão cumprindo o
seu papel é muito bom.
Elas, aliás, não são as únicas ações
pensadas para nossos beneficiários.
Nossa área de Comunicação está
trabalhando para lançar, muito em
breve, um canal que vai permitir que

vocês aprendam a cuidar ainda melhor
da saúde. Em breve, também teremos
um blog com conteúdo exclusivo para
promover mais bem-estar para nossos
beneficiários. Já estou ansioso para que
conheçam esses projetos.
Não quero me alongar, mas não
poderia encerrar sem deixar o meu
até logo especial para as minhas
colegas que deixaram a Cemig Saúde.
Cidinha, Sílvia, Sol, Idalina, Soraya
e Mirna: muito obrigado. Vocês
ajudaram muito nessa caminhada
e tornaram as conquistas ainda
mais especiais. A vocês, todo o meu
carinho e admiração.
Me despeço de vocês e espero voltar com
mais notícias boas sobre o nosso plano.
Fiquem com Deus e até a próxima edição,
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

Os conceitos e opiniões emitidos nesta coluna representam a posição do Diretor de Relações com os Participantes.
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DE OLHO

na guia

S

e você se inscreveu em nosso canal do YouTube,

já deve ter conferido a última edição do Como assim?.
No vídeo, damos inúmeras dicas sobre como contribuir para a
sustentabilidade do nosso plano. Hoje, falaremos sobre uma delas:
as guias. É hora de relembrar como conferi-las.
Dê uma olhadinha aqui. Quando receber sua guia, siga esse passo a passo:

GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL / SERVIÇO AUXILIAR DE
DIAGNÓSTICO E TERAPIA - SP/SADT
1 - Registro ANS

2- Nº Guia no Prestador

0001.2017.08-00039977

Cheque se o seu nome está correto.

3 - Nº Guia Principal

417505
4 - Data da Autorização

5 - Senha

11/08/2017

6 - Data de Validade da Senha

109854168

7 - Número da Guia Atribuído pela Operadora

09/11/2017

Dados do Beneficiário
8 - Número da Carteira

9 - Validade da Carteira

0001.0001.000561.00-5

10 - Nome

/ /

11 - Cartão Nacional de Saúde

WALLESKA PAMELLA CLAUDIE DO CARMO

12 -Atendimento a RN

704201274170880

N

Dados do Solicitante
13 - Código na Operadora

14 - Nome do Contratado

02.957.621/0001-93

FIUZA CAMPOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
16 - Conselho
Profissional

15 - Nome do Profissional Solicitante

06

RUY FIUZA CAMPOS

17 - Número no Conselho
17876

18 - UF
31

19 - Código CBO

10 - Nome

20 - Assinatura do Profissional Solicitante

225165

João José da Silva

Dados da Solicitação / Procedimentos e Exames Solicitados
21 - Caráter do
Atendimento

22 - Data da Solicitação

1

23 - Indicação Clínica

11/08/2017

24-Tabela

dor

25- Código do Procedimento

26 - Descrição

27-Qtde. Solic.

28-Qtde. Aut.

1-

22

40201120

Endoscopia digestiva alta

1,00

1,00

2-

22

40202542

Polipectomia de colon (independente do numero de polipos)

1,00

1,00

345Dados do Contratado Executante
29 - Código na Operadora

30 - Nome do Contratado

31 - Código CNES
508867-4

Dados do Atendimento
32-Tipo de Atendimento
05

33 - Indicação de Acidente (acidente ou doença relacionada

34 - Tipo de Consulta

2

35 - Motivo de Encerramento do Atendimento

1

Dados da Execução / Procedimentos e Exames Realizados
36-Data

37-Hora Inicial

38-Hora Final

39-Tabela 40-Código do Procedimento

41-Descrição

42 - Qtde. 43-Via

44-Tec.

45- Fator Red./Acresc.

46-Valor Unitário (R$)

47-Valor Total (R$)

Veja se o médico que o atende
é o mesmo descrito na guia.

Identificação do(s) Profissional(is) Executante(s)
48-Seq.Ref 49-Grau Part.

50-Código na Operadora/CPF

51-Nome do Profissional

52-Conselho

53-Número no Conselho

54-UF

55-Código CBO

1234556-Data de Realização de Procedimentos em Série 57-Assinatura do Beneficiário ou Responsável
1- ____________________________
3- ____________________________

5-

____________________________

7-

____________________________

9-

2-

6-

____________________________

8-

____________________________

10-

____________________________

4-

____________________________

____________________________

15 - Nome do profissional solicitante

____________________________

Dr. Antônio Oliveira

58-Observação / Justificativa

59 - Total de Procedimentos (R$)

60 - Total de Taxas e Aluguéis (R$)

66 - Assinatura do Responsável pela Autorização

61 - Total de Materiais (R$)

62- Total de OPME (R$)

67 - Assinatura do Beneficiário ou Responsável

63 - Total de Medicamentos (R$)

64 - Total de Gases Medicinais (R$)

65 - Total Geral (R$)

68 - Assinatura do Contratado

26 - Descrição

27 - Qtde. Solic.

Endoscopia digestiva alta

1,00

Ainda não assistiu ao nosso
último vídeo? Escaneie o QR
Code e aperte o play! (:

Atenção, sempre
Precisou ir ao pronto-atendimento? Não deixe
de ler a guia de procedimentos e exames que
o médico lhe entregar. Questione o que não
parecer correto e esteja atento também à
quantidade do que foi pedido. Dessa forma, você
age como parceiro da Cemig Saúde.

Agora, tenha ainda mais atenção:
verifique os itens 26 e 27. Neles, você
vai encontrar a descrição dos serviços ou procedimentos
realizados e a quantidade de cada um deles. Se notar
alguma irregularidade, não assine a guia.

Se você faz sessões de terapia, fisioterapia ou qualquer outro
tratamento contínuo, atenção: só assine uma consulta por vez.
A gente explica:
Quando você assina mais de uma sessão por vez e, por algum
motivo, não comparece a uma delas, a Cemig Saúde paga o valor
do atendimento mesmo assim. Ao assinar, você confirma que
realizou os procedimentos e não há como voltar atrás.
Além disso, se você assina, por exemplo, dez sessões, será cobrado
pelas coparticipações de todas elas. Não vale a pena, não é?
Gostou da dica?
Temos mais uma: se você tiver dúvidas sobre os exames ou
medicamentos descritos na guia, ligue para nós. O número é:
0800 030 9009 ou (31) 3429-5200 – para ligações originadas de celular.
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Decisão
sem complicação

E

stá considerando deixar o Programa Odontológico (POD)?
É preciso prestar atenção a alguns detalhes antes de tomar a decisão:

Lápis na mão
Se você aderiu ao programa há menos de um ano, uma multa será cobrada no ato da exclusão. A questão é que a taxa paga à OndontoPrev
soma o número de beneficiários, o valor pago ao plano dental pela Cemig Saúde e o número de meses restantes. Por isso, quando alguém
opta por se retirar do plano, causa um desequilíbrio nesse cálculo, que precisa ser compensado. Acompanhe:

Madalena é uma beneficiária do plano. Ela
tem três dependentes: mãe, pai e filha. Após
seis meses utilizando o POD, ela decide sair.
Sua multa será calculada multiplicando
o número de beneficiários do plano
pelo valor pago pela Cemig Saúde à
OdontoPrev (esse valor é um pouco
maior do que o pago mensalmente
pelo beneficiário).

1º passo:
Multiplicar o número de
beneficiários pelo valor
pago pela Cemig Saúde
à OdontoPrev por mês.
4 beneficiários X R$22,00
= R$ 88,00

2º passo:
Multiplicar o valor obtido pelos seis meses
restantes até completar um ano.
R$ 88,00 (soma dos beneficiários) x 6
(meses restantes) = R$ 528,00.
Ao todo, Madalena deve realizar o
pagamento de R$ 528,00 para que sua
exclusão seja efetuada.

Após um ano, os beneficiários são livres para sair do programa
sem o pagamento de multas.

Dúvidas sobre o teto?
Como sabemos, o valor do teto é diferente para aqueles que
aderem ao Programa Odontológico da OdontoPrev. Se você
decidiu excluir esse benefício, vamos recalcular o seu teto,
creditando o valor proporcional ao tempo não utilizado.
Mas se você optou por aderir ao programa após o início do ano
quando calculamos o seu teto, o valor proporcional referente
aos meses restantes será abatido do seu crédito.

Como funciona a exclusão do beneficiário?
O colaborador que deixa de efetuar o pagamento do PSI
e POD – os dois vêm no mesmo boleto, lembra? – por
30 dias, recebe um comunicado. Aos 60 dias de atraso, a
Cemig Saúde emite um boleto com juros que deve ser
pago nos próximos 30 dias. Caso o pagamento não seja
realizado, o beneficiário será excluído do plano, assim
como seus dependentes.

Atenção!
Caso não possua saldo disponível no seu teto, o valor será descontado do seu contracheque.

Cadê
a lista de
convênio que
estava aqui?
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Está bem aqui, a um QR Code de distância. Para acessá-la, já sabe: basta escanear o
código com qualquer aplicativo que possua um leitor de QR Code.
Você também pode visualizar os prestadores habilitados para atendimento via
convênio no portal da Cemig Saúde (www.cemigsaude.org.br), no menu Rede
Credenciada. Já os prestadores descredenciados estão no menu Substituição de Rede.
No app da Cemig Saúde é possível acessar apenas a rede credenciada.

COMO FUGIR		

das internações desnecessárias.
C

omeça assim: você sente um desconforto e

e decide procurar o pronto-atendimento, temendo ser algo
grave. Chegando lá, o médico, que não o conhece e não sabe sobre
seu histórico, sugere exames ou medicações e acaba ocupando um
leito para os procedimentos. Assim, você pode permanecer mais
tempo que o necessário e ficar internado de forma desnecessária.
Pode parecer difícil de acreditar, mas casos como esses são
recorrentes. Para dar fim a eles, só há uma solução: informe-se.
Quando uma internação é desnecessária?
Quando ela é classificada como azul ou verde. Se você foi ao hospital
e o categorizaram com essas cores, vá para casa e marque uma
consulta com o seu profissional de referência.
Quais são os riscos para a sua saúde?
Quando estamos em um hospital, corremos o risco de contrair
IRAS (Infecção Relacionada à Assistência à Saúde), como doenças
de pele e de sangue e até pneumonia. Permanecer internado
quando não há necessidade só agrava as suas chances de adoecer.
Como elas prejudicam o plano?
As internações desnecessárias prejudicam o nosso plano
de saúde. Por causa delas, temos que realizar o pagamento
de diárias, medicamentos, alimentação, materiais e outros
itens que não deveriam estar sendo utilizados. Em adição
a isso, temos também mais probabilidade de arcar com
procedimentos como pequenas intervenções ou cirurgias
decorrentes das internações desnecessárias.

Tudo isso tem o mesmo resultado: desperdício.
Como evitá-las?
Tenha um profissional de referência. Ele vai acompanhar você e
ajudá-lo a prevenir casos como esses. Muitas das demandas que nos
levam a um hospital podem ser solucionadas quando utilizamos a
Atenção Primária.
• Se consegue aguardar por uma consulta eletiva, faça isso. Dessa
maneira, você não coloca a sua saúde em risco.
• Foi até o hospital e foi categorizado como faixa verde ou azul?
Isso quer dizer que você pode ser tratado por meio de uma
consulta com o seu médico de referência. Essas dores, na maioria
das vezes, podem ser avaliadas em uma consulta eletiva e o seu
médico pode orientá-lo sobre o melhor tratamento.
• Se um médico aconselhou a internação apenas para receber
medicamento de maneira assistida, procure se informar. Essas
situações podem ser tratadas fora de um hospital, com opções de
medicações venosas em domicílio, quando indicado.

Interessou-se pelo tema?
A Revista Fórum realizou, em parceria com a Folha de
S. Paulo, uma matéria sobre internações desnecessárias.
Acesse www.revistaforum.com.br e confira.

Você deve se dirigir ao hospital quando sente algo que não tinha
anteriormente ou quando apresenta sintomas mais graves como
falta de ar, queda de pressão, perda de força muscular, dificuldade
de fala, desmaio, convulsão, dor abdominal anormal, dor torácica
aguda, cálculo renal, fraturas, queimaduras, mordidas ou picadas
de animais venenosos, etc.
Não se esqueça: você é um parceiro do plano.
Zele por nossos recursos e nos ajude a manter o seu
equilíbrio financeiro.
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E o tema é:
					 reembolso
O

prazo de reembolso da Cemig Saúde mudou. Você tem até 90 dias a
partir da compra do produto ou da realização do procedimento (consulta, exame
ou sessão de terapia, por exemplo) para realizar o pedido.
A alteração vem para o bem. Utilizado por grande parte das operadoras de planos de
saúde, o prazo traz mais organização para a Cemig Saúde, garantindo mais rapidez ao
processamento de seus pedidos. A mudança promove também a eficiência financeira
do plano e nos ajuda a economizar nossos recursos.
Ficou difícil compreender? Nós explicamos:

Teto PGE
João precisa de um medicamento.
Se ele realiza a compra entre julho
e dezembro desse ano, possui teto
e envia o documento fiscal para nós
dentro dos 90 dias de prazo, ele será
reembolsado normalmente.

Agora, se João realiza a compra entre julho e
setembro, respeita o prazo de 90 dias, mas não
possui teto, o seu protocolo será indeferido.
Temos ainda uma terceira opção. Se João realiza a
compra entre outubro e dezembro e não possui
teto, seu protocolo ficará retido e só será processado
em janeiro, considerando o teto de 2020.

PRAS
Agora, vamos pensar em uma nova situação. Juliana quebrou o
tornozelo e agora precisa de sessões de fisioterapia. Desde que
ela envie o documento fiscal de cada consulta respeitando o
prazo de 90 dias, ela receberá o seu reembolso.
Ainda está em dúvida quanto ao novo prazo?
Entre em contato com a gente por meio do Fale Conosco ou
pelo 0800 030 9009.
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A gosto

do freguês
N

ós queremos ver nossos beneficiários sempre bem. Por isso, oferecemos diversos programas de prevenção e

promoção da saúde que podem resultar em seu bem-estar e no daqueles que você ama. Enumeramos aqui quatro dessas iniciativas:

Pode me chamar de PAD
O Programa de Atenção Domiciliar (PAD) é
indicado aos pacientes com quadro clínico
estável. Ele proporciona um atendimento
mais humanizado, no conforto da
própria casa, com menores riscos de
infecção hospitalar. O programa conta
com Assistência Domiciliar, Internação
Domiciliar e Gerenciamento de Casos.

É crônico? A gente cuida.
Se você é portador de uma doença crônica
como Diabetes ou Hipertensão, esse
programa é todo seu. Com ele, os pacientes
são acompanhados periodicamente por
meio de contato telefônico e presencial
para motivá-los ao autocuidado, aumentar a
adesão ao tratamento, melhorar a qualidade
de vida e evitar complicações das doenças.

Ainda mais conectados com você
Pensou em prevenção de doenças? A
solução é o Conexão Saúde. O programa
promove a atenção e o cuidado por meio
de profissionais de referência. Sua primeira
equipe foi instalada em Belo Horizonte, na
sede da Cemig Saúde, e a meta é expandir
o programa para alcançar ainda mais
beneficiários nos próximos meses.

Maternidade é coisa séria
Os futuros pais encontram auxílio junto à Cemig Saúde. Eles podem comparecer à sede
de Belo Horizonte para fazer parte do Programa Casal Grávido, que os orienta sobre todo o
processo de gestação. Já com o Monitoramento da Gestante, as mamães recebem auxílio
por meio de contato telefônico.
A Cemig Saúde também oferece o Geração Luz, que promove visitas domiciliares às famílias
após o nascimento, avaliando de perto a saúde do bebê e da mamãe.

A gente sabe, a gente sabe...
Ficou curioso sobre os outros programas disponíveis? Você
pode acessar o Portal Cemig Saúde e consultar a lista completa
clicando na aba Programas de Atenção à Saúde. Lá, você também
encontra o passo a passo para ingressar neles.
Precisa saber o valor de cada um dos programas?
Todos são totalmente gratuitos, tanto os que citamos aqui
quanto os descritos em nosso portal.
Quem coordena a entrada dos beneficiários nesses
programas?
Para termos certeza de que os perfis são aderentes às propostas, a
Gerência de Saúde analisa caso a caso antes de aceitar o ingresso
de novos participantes.

Esses programas vão ao encontro de nossos grandes
objetivos: nos aproximarmos ainda mais de nossos
beneficiários, contribuindo diretamente para o cuidado
de cada um. Além disso, ao optar por eles, você
contribui para a prevenção de
doenças e garante mais saúde
para você e para sua família.
E então, o que está
esperando para começar
a utilizá-los?!
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Conheça mais

sobre seu plano de saúde
e ganhe prêmios

O

Instituto Cemig Saúde vem aí. A plataforma de
cursos online de conhecimentos sobre a Cemig Saúde e o
nosso plano, especialmente pensada para nossos beneficiários, será
lançada em julho. Não fique de fora! Estão previstos módulos inéditos
todos os meses. E o melhor: ao completar as etapas e adquirir novos
conhecimentos, você ainda ganha prêmios!
Os módulos de aprendizagem vão tratar de temas como sua saúde, canais de atendimento, coberturas, reembolso, processos médicos e
muito mais. Essas informações são necessárias para que todos possam usar o plano de forma adequada e sustentável. Elas foram pensadas
para que você se torne, cada vez mais, o protagonista na gestão da sua saúde.
Segundo o Assessor de Comunicação André Elesbão, o Instituto Cemig Saúde foi criado para facilitar o entendimento sobre o plano e o papel de
cada um em contribuir ainda mais para a sustentabilidade da operadora. “Por isso desenvolvemos esse projeto: para que os beneficiários conheçam
as alternativas do plano e cuidem melhor de sua saúde”, afirma.

A plataforma foi desenvolvida após a pesquisa de satisfação apontar que os beneficiários
desejam e precisam ter mais conhecimento sobre o plano de saúde. Aguarde e aproveite!

(31)

É COM

QUE A GENTE CUIDA DAS PESSOAS
Laboratório São Marcos
A precisão que você confia
e o carinho que te faz bem.

Grupo São Marcos:

98116.4110

* Atendimento particular. Consulte condições.

Exames Laboratoriais
Anatomia Patológica
Citologia
Biologia Molecular
Genética
Tomografia Computadorizada
Medicina Nuclear
Exames de Imagem
Ressonância Magnética
Métodos Gráficos
Check-Up*
Vacinas*

