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n Tenha uma gravidez tranquila  
com os programas da Cemig Saúde
Leia mais na página 3

n Saiba em quais casos o exame 
PET SCAN é indicado
Leia mais na página 7

CÂNCER DE INTESTINO 
PODE SER PREVENIDO 

COM ATITUDES 
SIMPLES DO DIA A DIA

Leia mais na página 5



Jun. 2017 Jornal Vida e Saúde

Juntos na construção de um plano 
sólido, eficiente e perene

2 COM A PALAVRA, A DRP

Desde o dia 10 de fevereiro, data que to-
mei posse, tenho deparado com diversas
manifestações, dificuldades e desafios no
dia a dia da nossa Cemig Saúde. Convivi
com a mudança radical do sistema de
atendimento, iniciada no dia 1º de feverei-
ro e que até o momento ainda carece de
melhorias e ajustes. Tenho convivido tam-
bém com as dificuldades e angústias dos
beneficiários na busca de melhoria do
atendimento

Tenho viajado para as cidades onde os
problemas e dificuldades são mais con-
centrados. O que mais ouvi nas conver-
sas, palestras e no café foi que precisam
de apoio, de serem ouvidos e de um aten-
dimento adequado.

Mas qual será a solução? Acredito que se-
ja caminharmos juntos em defesa de um
plano sustentável e com atendimento dig-
no. Mudanças são necessárias, mas as
soluções dos problemas ocasionados por
elas são obrigatórias. Acredito na capaci-
tação dos profissionais envolvidos como
chave importante na engrenagem.Temos
que humanizar, cada vez mais, nosso
atendimento. Ninguém procura a Cemig
Saúde para contar histórias, aqui convive-
mos com o lado difícil e triste, a falta de
saúde. 

Muitos beneficiários precisam de trata-
mentos, cirurgias e até de carinho, sim,
várias pessoas que me procuraram, no
fundo precisavam de alguém que ouvisse
seus problemas e dramas. Em muitos ca-
sos a solução é simples, mas em, todos,
precisamos confiar em Deus e nos profis-
sionais de saúde. 
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“Os conceitos e opiniões emitidos nesta coluna re-
presentam a posição do Diretor de Relações com
os Participantes”.

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

A grande maioria reconhece o momento
crítico que passamos, sabem da importân-
cia de um plano de autogestão sólido e efi-
ciente. O investimento em qualidade de vi-
da, prevenção e informação são o tripé bá-
sico da saúde, mas é somente a ponta do
iceberg. Ou seja, a solução não é apenas
com lamúria, temos que mudar o curso da
história. Vamos continuar buscando a me-
lhoria da saúde, nossa e do nosso plano.

Nos últimos meses, também estive pales-
trando em várias cidades, no prédio sede
da Cemig e na AEA. Tenho imenso carinho
e respeito com os aposentados, eles me
ensinaram grande parte do que aprendi e
ajudaram a construir a Cemig.

Em junho, estive no Encontrão dos Apo-
sentados, junto com profissionais da Ce-
mig Saúde, inclusive da Ouvidoria, para

explanarmos sobre qualidade de vida, pre-
venção e os benefícios do nosso plano.

Tenho que registrar neste espaço o ótimo
relacionamento com os diretores e conse-
lheiros, divergências sempre existirão,
mas prevalecerá o respeito e o objetivo co-
mum de mantermos nosso compromisso
de transparência e ética, fazendo da Ce-
mig Saúde a melhor operadora de planos
de saúde.

Reitero que os problemas ou falta de aten-
dimento devem ser encaminhados para
Ouvidoria e, caso queira, diretamente para
meu e-mail/telefone.

Registro meu profundo agradecimento à
Catarina, profissional de alto nível, que
muito me ajudou secretariando a Direto-
ria, e dou boas-vindas à Lisandra.
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Cemig Saúde oferece cuidado integrado
para gestantes e seus bebês

A alegria pela chegada do bebê vem
acompanhada também de dúvidas e inse-
guranças. Para orientar e confortar as fu-
turas mamães, a Cemig Saúde oferece o
acompanhamento de profissionais de
saúde durante toda a gestação, por meio
do Programa de Monitoramento da Ges-
tante.

O contato é feito por telefone, e são pres-
tadas as orientações e dicas sobre pré-na-
tal, alimentação e preparativos para o
grande momento da chegada do bebê. A
participação é aberta a todas as beneficiá-
rias do plano. A inscrição deve ser feita no
portal www.cemigsaude.org.br>> Progra-

mas de Atenção à Saúde >> Programa de
Monitoramento da Gestante.

Os cuidados continuam nos primeiros
dias de vida do bebê, fase em que surgem
novas e angustiantes questões. Como
cuidar do umbigo, qual a posição correta
para amamentar, o que fazer se o bebê ti-
ver cólicas? Para responder a essas e ou-
tras dúvidas, a Operadora realiza o Pro-
grama Geração Luz, que oferece às ma-
mães uma visita domiciliar de uma enfer-
meira poucos dias após o parto. Podem
participar todas as beneficiárias gestan-
tes que residem na região metropolitana
de Belo Horizonte. Basta enviar um e-mail

para prevencao@cemigsaude.org.br ou
entrar  em contato com a Gerência de Saú-
de pelo telefone (31) 3253-4874.
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A Cemig Saúde divulgou, no início de junho, o Panorama de Gestão 2016. O vídeo reúne as principais realizações da Operadora
em 2016 e as perspectivas para 2017. Esse é um canal de prestação de contas, divulgado com o objetivo de dar transparência às
ações realizadas pela Cemig Saúde.

Para assistir, acesse www.cemigsaude.org.br>> Institucional >> Panorama de Gestão ou visite nosso canal no Youtube. Aproveite
e faça sua inscrição! Assim você será avisado sempre que divulgarmos um novo vídeo.

CONHEÇA OS PRINCIPAIS FATOS DE 2016 E AS PERSPECTIVAS DA CEMIG SAÚDE PARA 2017

Clínicas de urgent care são alternativas 
a pronto atendimento

Uma solução recente no Brasil,
mas muito utilizada em outros paí-
ses, são as clínicas de urgent care,
onde é possível ter atendimento
mais rápido em casos de emergên-
cia de baixo risco. O modelo de clí-
nica oferece consultas em ortope-
dia, pediatria e clínica geral, além
de uma estrutura para realizar exa-
mes e outros procedimentos. Um
dos objetivos é oferecer uma alter-
nativa às filas dos serviços hospi-
talares convencionais. 

A Cemig Saúde fechou um convê-
nio com a primeira clínica desse ti-
po existente no Brasil, a Doutor
Agora. O atendimento é feito na
hora, sem necessidade de agenda-
mento. A unidade fica na Rua Tim-
biras, 1.228, loja – praça da Boa
Viagem – BH. Os telefones de con-
tato são (31) 3243-0008 | What-
sapp: (31) 98341-1161. O atendi-
mento é de segunda a sexta-feira
das 8h30 às 20h e no sábado das
8h30 às 14h. 

QUE TIPO DE TRATAMENTO É OFERECIDO:

QUE TIPO DE TRATAMENTO NÃO É OFERECIDO:

u Infecção urinária
u Vômito e diarreia
u Tosse
u Asma leve
u Sinusite
u Imobilizações
u Tratamentos de fraturas e luxações
u Febre
u Alergias
u Pequenas queimaduras
u Dor na cabeça
u Dor no ouvido

u Sintomas de Gripe e resfriado
u Tratamento de lesões musculares e espor-

tivas
u Desidratação
u Dor nas costas
u Fraturas simples e contusões
u Dor na garganta
u Irritação nos olhos
u Atendimento ortopédico geral

u Desmaio
u Dor no peito
u Fraturas graves
u Sinais de AVC
u Vítimas de acidentes
u Queimaduras graves
u Convulsões
u Sangramentos
u Muita dificuldade em respirar
u Trauma na cabeça
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Previna o câncer de intestino com 
atitudes simples do dia a dia 

Atitudes simples que 
ajudam a prevenir 

o Câncer de Intestino

8 Praticar exercícios físicos regulares.

8 Não fumar.

8 Não ingerir bebidas alcoólicas.

8 Não ingerir alimentos defumados,
enlatados ou embutidos.

8 Não ingerir alimentos com coran-
tes ou conservantes.

8 Remover pólipos do intestino se
diagnosticados pela colonoscopia.

8 Ingerir alimentos ricos em vitamina
C e E.

8 Dieta rica em fibras e com pouca
gordura de origem animal.

Uma atitude comum do seu cotidiano é ca-
paz de prevenir o Câncer de Intestino.  Pen-
se nisto: a prevenção é o melhor remédio.

O Câncer de Intestino é o segundo tipo da
doença com maior incidência em mulhe-
res no Brasil e o terceiro entre homens.
Em 2016 foram estimados 34.280 casos
entre a população, sendo 16.660 homens
e 17.620 mulheres. A doença é tratável e,
na maioria dos casos, curável, se detecta-
do precocemente. Por isso, a importância
da prevenção, que pode ser feita com ati-
tudes simples do dia a dia, como ativida-
de física, consumo de água e alimentação
saudável.

A Cemig Saúde desenvolveu o Programa
de Rastreamento de Câncer de Intestino,
para beneficiários de 50 a 75 anos. A esco-
lha dos beneficiários para participação no
Programa é definida com base em fatores
como idade, realização de exames nos úl-
timos anos, entre outros. Aqueles que se
enquadram nesses critérios receberão
em julho por correio a solicitação do exa-
me de sangue oculto nas fezes (PSOF),
que pode ser realizado, sem cobrança de
coparticipação, em qualquer laboratório
da rede conveniada da Cemig Saúde, sen-

do necessário apresentar apenas a guia
assinada e o documento de identidade.

De acordo com a gerente de saúde da Ce-
mig Saúde, Adriana Carneiro, o público-
alvo da campanha é de mais de 18 mil be-
neficiários, com idade entre 50 e 75 anos.
Segundo a médica, o PSOF é uma ferra-
menta eficiente de rastreamento do Cân-
cer de Intestino. “Há evidências de que o
exame, realizado anualmente, reduz a
mortalidade por esse tipo de Câncer em
15 a 33%. A partir do exame de sangue
oculto nas fezes, o médico pode identifi-
car a existência ou não da doença, e, com
o diagnóstico precoce, há uma chance
maior de cura e tratamentos”, explica.

Ela ressalta que o aumento da incidência
desse tipo de Câncer se deve, em parte,
aos hábitos adquiridos nas últimas déca-
das, como tabagismo, ingestão de produ-
tos industrializados, sedentarismo e uma
dieta pobre em fibras, que são alguns fa-
tores de risco que agravaram os proble-
mas da doença. 
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Quer ganhar um brinde personalizado da Cemig Saúde? Complete
as questões abaixo e envie sua resposta para a Assessoria de Co-
municação da Cemig Saúde. Aqueles que responderem correta-
mente participarão do sorteio de 10 brindes institucionais. Os no-
mes dos ganhadores serão divulgados na próxima edição deste jor-
nal. 

Se você é beneficiário ativo, a resposta deve ser encaminhada por
malote, para o setor CS/COM. Mas se você é beneficiário assistido,
envie por correio para Av. Barbacena, 472 – 8º andar – Barro Preto

– Belo Horizonte. O CEP é 30190-130. O prazo para envio é até 31 de julho.

a. Todo beneficiário aposentado pela ................................................ é obrigado a in-
formar o valor do benefício recebido pelo ............................ para a Cemig Saúde.
Aqueles que não enviarem a informação, terão sua contribuição calculada de
acordo com o ..................................................................... .

b. Em caso de ................................................ aplicadas pelo ..................................... , o
beneficiário poderá apresentar recurso no prazo de até ..................................,
contados a partir da data de notificação feita pela Cemig Saúde. Esse direito é
assegurado pelo ................................ do Código Civil.

Nome: Matrícula:

Sortudos do mês de abril

n Enéas Ferreira | 28826

n Aurestino A. Mendes Rodrigues | 45959

n Rogério Almeida de Carvalho | 51169

n Rafael Trindade Moreira | 53407

n Siomar Faier | 47394

n Geraldo Magela de O. Fonseca | 56062

n Franklin Hudson R. Silva | 50659

n Soraya de Paula | 45663

n Rosana Lombardi | 315070

n Marcela F. Gonçalves Silva | 312906

Os ganhadores receberão os brin-
des no local de trabalho ou no ende-
reço residencial.

Respostas da edição passada

V, F, V, F.

OBRIGATORIEDADE DO BENEFICIÁRIO DE 
INFORMAR O VALOR DO INSS RECEBIDO

Outro Ato Normativo criado foi o nº 27, que
substituiu o nº 25. A alteração estabelece que todo beneficiário
aposentado pela Previdência Social é obrigado a informar o valor
do benefício recebido pelo INSS para composição da renda junto à
Cemig Saúde. Para aqueles que não enviarem a informação, o valor
utilizado para o cálculo da contribuição será o teto máximo do
INSS. Os beneficiários assistidos que ainda não estiverem aposen-
tados pelo INSS, deverão apresentar uma declaração.

BENEFICIÁRIO TERÁ ATÉ 15 DIAS PARA RECORRER
EM CASO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES

Foi criado o novo Ato Normativo nº 26, em
substituição ao Ato Normativo nº 21, que aborda os critérios de
aplicação de penalidades a beneficiários. A alteração prevê que, em
caso de penalidades aplicadas pelo Conselho Deliberativo, o benefi-
ciário poderá apresentar recurso no prazo de até 15 dias corridos,
contados a partir da data de notificação feita pela Cemig Saúde. A
modificação foi realizada devido à necessidade de adequação do
ato normativo ao Artigo 57 do Código Civil, que assegura o direito
de defesa e recurso.

Por dentro do Regulamento
O Conselho Deliberativo aprovou duas alterações no regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI), que estão em vigor. Confira
abaixo:
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A tecnologia aplicada à saúde e à medicina
revolucionou os processos de diagnóstico e
o tratamento de doenças, melhorando a
precisão dos resultados e tornando os exa-
mes mais simples, rápidos e menos invasi-
vos. Um exemplo disso é a tomografia por
emissão de pósitrons ou PET SCAN, exame
muito utilizado em oncologia, que une as
imagens geradas pelo PET às captadas pela
tomografia computadorizada. Por meio des-
sa tecnologia, é possível identificar altera-
ções nas células de forma mais precisa, lo-
calizando a doença maligna antes que as al-
terações anatômicas, como aumento de vo-
lume, por exemplo, se tornem evidentes.

Mas, apesar de parecer a melhor solução
para qualquer diagnóstico, a indicação do
exame não se aplica a todos os casos. Se-
gundo a gerente de Regulação e Auditoria
da Cemig Saúde, Maria Alice Chaves, ao re-

ceber o diagnóstico de Câncer, constatado
pelo exame anátomo-patológico, mais co-
nhecido como biópsia,  devem ser feitos ou-
tros exames de rastreamento para verificar
se existem metástases: raios X, tomografia
de tórax, abdomen total e até mesmo cinti-
lografia óssea. A indicação dos exames será
sempre feita com base no diagnóstico e na
história de evolução de cada tipo de da
doença. “O PET SCAN deve ser utilizado em
pacientes com tumor já diagnosticado, para
detectar se a doença se espalhou para ou-
tras partes do corpo”, explica a médica. De
acordo com Maria Alice, o exame pode ser
utilizado, quando os testes convencionais
não forem esclarecedores. Ela esclarece ain-
da que o rol da ANS vigente dá cobertura
por meio deste exame para alguns tipos de
câncer, porém existem critérios específicos
(Diretrizes de Utilização - DUT) para autori-
zação. “Não basta apenas ter o diagnóstico

de um dos tipos da doença cobertos, é pre-
ciso atender as diretrizes”, orienta. 

O Rol da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) estabelece oito casos em que
a cobertura do exame é obrigatória. Nos úl-
timos três anos, todos os casos em que a
realização do exame foi negada pela Cemig
Saúde, estavam fora dos critérios da Agên-
cia Reguladora. A revisão do Rol é realizada
a cada dois anos, e o processo é feito por um
grupo formado por representantes de enti-
dades de defesa do consumidor, operado-
ras de planos de saúde e técnicos da ANS. A
proposta construída pelo grupo é então
submetida à avaliação da sociedade, por
meio de uma consulta pública no site da
ANS. No dia 27 de junho, foi aberta nova
consulta pública para o rol de procedimen-
tos médicos com cobertura obrigatória a
partir de janeiro de 2018.

PET SCAN: VOCÊ SABE O QUE É E EM
QUAIS CASOS É INDICADO?

MELANOMA

CÂNCER 
COLORRETAL

CÂNCER DE 
ESÔFAGO

LINFOMAS

CÂNCER DE 
CABEÇA 

CÂNCER DE 
PESCOÇO

CASOS EM QUE 
A COBERTURA DO 

EXAME É PREVISTA 
PELO ROL VIGENTE

DA ANS *

CÂNCER DE
MAMA

CÂNCER PULMONAR
PARA CÉLULAS NÃO 

PEQUENAS

*Para autorização do exame para esses
tipos da doença é necessário, além do
diagnóstico, atender aos critérios especí-
ficos das Diretrizes de Utilização - DUT.
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NOVOS CONVÊNIOS CEMIG SAÚDE*

CONSULTA À REDE CONVENIADA
A rede conveniada é atualizada constantemente, assim como a relação de profissionais descredenciados e substituídos. Você pode consultá-la em
www.cemigsaude.org.br, seção Rede Credenciada >> substituição de rede. Lembre-se que a lista dos prestadores substituídos inclui os convenia-
dos não hospitalares. Você também pode fazer a consulta pelo nosso aplicativo. Nesse caso, é possível acessar somente a rede conveniada.

* Para conferir a relação completa acesse www.cemigsaude.org.br

CIDADE/ESPECIALIDADE.......................CONVENIADO/ENDEREÇO.....................................................................................................................TELEFONE

ALFENAS
Centro de Diagnóstico.................................Dimen Diagnóstico Nuclear – Rua Bias Fortes, 425 – Centro ............................................................................(35) 3292-3441

Centro de Diagnóstico.................................Corpus Imagens – Rua Adolfo Angel, 19 – Sala 175 – Jardim Tropical...................................................................(35) 3299-2544

ARAÇUAÍ
Clínica Médica ................................................Cardiocenter Araçuaí – Rua das Hortências, 74 – Nova Terra..............................................................................(33) 3731-1541

ARAXÁ
Ginecologia e Obstetrícia...........................Fernando Javier Salgado Morales – Av. Prefeito Aracely de Paula, 955 – Fertiza.............................................(34) 3612-0223

Pediatria...........................................................Larissa Barbosa Moreira Pena – Av. Imbiara, 377 – Centro................................................................................(34) 3661-2577

CARATINGA
Clínica Médica ................................................Consultório Pediátrico Dra. Fernanda Sales de Oliveira – Av. Olegário Maciel, 143 – Sala 502 – Centro (33) 3321-4143

Clínica Médica ................................................Clirad – Av. Olegário Maciel, 382 – Sala 01 – Centro.................................................................................................(33) 3321-6696

CAXAMBU
Angiologia/Ultrasonografia ......................José Tarcizio Alves Teixeira – Rua Oliveira Mafra, 203 – Centro.........................................................................(35) 3341-5353

Ortopedia e Traumatologia ........................Itamy Stanley Saraiva Bessa – Rua Oliveira Mafra, 203 – Centro......................................................................(35) 3341-5353

Clínica Médica/Geral/Nefrologia ............Olga Abrão Vieira Santos – Rua Oliveira Mafra, 203 – Centro ............................................................................(35) 3341-5353

CURVELO
Clínica Médica ................................................Evidence – Rua Joaquim Felício, 319 – Loja 03 – Centro..........................................................................................(38) 3721-6560

Psiquiatra.........................................................Rafael Gonçalves Lima – Av. Antonio Olinto, 11 – Centro ......................................................................................(38) 3722-0033

ITAMONTE
Clínica Médica ................................................Espaço Fisio e Saúde – Rua Doutor Nelson Silva, 28 – Vila Perroni......................................................................(35) 3363-1440

LAMBARI
Clínica Médica/Geral....................................Moisés Augusto Nascimento – Av.  Afonso Vilhena Paiva, 126 – Centro.............................................................(35) 3271-1783

Laboratório......................................................Laboratório Labor Clinc – Rua Doutor Garção Stockler, 108 – Centro ...............................................................(35) 3271-3645

PASSOS
Dermatologia Clínico-Cirúrgica.................Fernanda Queiroz de Oliveira – Rua Santa Casa, 145 – Sala 208 – Santa Casa ................................................(35) 3522-7253

Cardiologia ......................................................Maria Elisa Clementino Almeida – Rua Formosa, 62 – Sala 04 – Centro..........................................................(35) 3521-8422

PRADOS
Hospital ............................................................Santa Casa de Prados – Rua Coronel João Luiz, 61 – Centro ...............................................................................(32) 3353-6399

SÃO JOÃO DEL REI
Ginecologia e Obstetrícia ...........................Luiz Ney de Assis Fonseca – Av. Tiradentes, 435 – Centro ..................................................................................(32) 3371-8444

Clínica Médica/Geral/Cardiologia ...........Brisa D' Louar Costa Maia – Rua Dom Silvério, 255 – Dom Bosco......................................................................(32) 3371-3204

Clínica Médica/Geral....................................André Luiz Messias Vianini – Av. Oito de Dezembro, 38 – Sala 08 – Centro......................................................(32) 3371-7655

Cardiologia ......................................................Antonio Mauricio da Silva Lopes – Av. Tiradentes, 330 – Sala 101 – Centro ....................................................(32) 3371-7181

Clínica Médica ................................................Endograstro e Saúde Vip – São João Del Rei – Praça Duque de Caxias, 113 – Centro .......................................(32) 3371-8770

Pediatria ...........................................................Ana Carolina Simões Fonseca Valadares – Av. Tiradentes, 435 – Centro........................................................(32) 3371-8444

Ginecologia e Obstetrícia ...........................Joyce Oliveira Assis – Av. Oito de Dezembro, 80 – 2º Andar – Centro .................................................................(32) 3371-7054

Ortopedia e Traumatologia .........................Jerry Adriano Andrade – Av. Oito de Dezembro, 80 – Sala 09 – Centro ..............................................................(32) 3379-4120

SÃO LOURENÇO
Clínica Médica/Geral....................................Caio Passos Cordeiro – Av. Dom Pedro II, 292 – Sala 506 – Centro.....................................................................(35) 3415-1221

Otorrinolaringologia .....................................Otávio Mocellin Selles – Rua Jaime Sotto Maior, 163 – Sala 02 – Federal ..........................................................(35) 3332-1000

UBERABA
Clínica Médica ................................................IAU – Instituto de Angiologia de Uberaba – Av. Santos Dumont, 830 – São Sebastião ................................(34) 3321-5500


