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1– Introdução

Cemig Saúde, administra o Prosaúde Integrado da Cemig – PSI, que 
caracteriza-se por ser do tipo Coletivo Empresarial, sem fins lucrativos, 
destinado à cobrir despesas com assistência à saúde de seus benefici-
ários e dependentes, regendo-se pela legislação civil específica no que 
lhe for aplicável, por atos por autoridade governamental competente, 
por seu regulamento aprovado e pelos regulamentos de seus subpro-
gramas, pelo Acordo Coletivo específico firmado em 19/03/2010 en-
tre a Cemig, Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas 
da Cemig e Subsidiárias – AEA/MG e os sindicatos representativos dos 
empregados da Cemig.

2 – Objetivos 

Intervir na história natural das doenças nos níveis primário, secundário 
e terciário de prevenção em saúde, por meio de ações efetivas que 
visem a redução de seus agravos e resultem na satisfação, bem estar 
físico, psíquico e social dos beneficiários e seus dependentes, inclusive 
proporcionando melhoria da qualidade de vida.

3 – Declaração de Princípios

Cada indivíduo deve ser agente da sua própria saúde e conhecer as 
medidas preventivas que estão sob as suas responsabilidades.

A implementação de ações programáticas e, portanto, de medidas 
preventivas, envolvem mudanças profundas no paradigma assistencial 
clássico. Assim, não só a rede de prestadores de serviços deve ser esti-
mulada a incorporar tais práticas, integrando-as à sua rotina assistencial 
de modo a evitar orientações contraditórias ou redundantes, as quais 
reduzem a efetividade dos programas e despendem recursos desne-
cessários, mas também, os beneficiários devem estar envolvidos nestas 
práticas e na transformação de hábitos e vícios instalados.

Diversos estudos demonstram evidências de que a adoção de progra-
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mas formais de prevenção, em qualquer nível ou segmento do sistema 
aumenta a oferta das respectivas ações em toda a rede prestadora de 
serviços de atenção à saúde. Não obstante a este fato, a implantação 
e implementação de ações programáticas devem se pautar pela iden-
tificação inequívoca de objetivos pelo controle rígido de custos, pela 
contínua atualização tecnológica, pela máxima resolubilidade frente às 
necessidades dos usuários e pela avaliação contínua de seus resultados.

A Cemig Saúde tem como visão frente à Política de Promoção à Saúde 
e Prevenção de Doenças, ser reconhecida como referencial de exce-
lência em promoção a saúde e prevenção de doenças.  

A Cemig Saúde, tem como missão frente à Política de Promoção à 
Saúde e Prevenção de Doenças, atuar com ações de vanguarda, bus-
cando o aspecto de saúde ligada à qualidade de vida, implantando-as 
e implementando-as de forma sistematizada, prestando serviços de 
prevenção de doenças e no tratamento das doenças já instaladas, aos 
beneficiários inscritos no PSI e seus dependentes:

8 Atendendo as expectativas das Patrocinadoras;

8 Superando as necessidades dos Beneficiários e de seus depen-
dentes;

8 Buscando inovações no mercado;

8 Otimizando os custos;

8 Mantendo visão holística.

A Cemig Saúde tem como princípio que o papel social de uma ins-
tituição espelha-se em todas as ações nas quais sua comunidade é 
diretamente afetada, e, a saúde é a mais sensível delas. 

Portanto, busca valorizar o indivíduo no seu todo criando um Progra-
ma de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças, desenvolvendo 
assim, ações voltadas para impedir o surgimento de doenças e para 
recuperação e manutenção das já instaladas, em consonância com os 
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princípios da bioética.

3.1 – Princípios Éticos

8 Princípios de Proteção Contra Danos Físicos e Morais

Este princípio está relacionado ao dever profissional de não fazer mal 
ao paciente, e se traduz na obrigação de propor e executar medidas 
adequadas e, naturalmente, não sugerir nem desenvolver medidas con-
tra-indicadas. Isto se refere não só ao âmbito das provas diagnósticas 
ou das intervenções terapêuticas, mas também ao campo emocional, 
relativo ao paciente e à família.

8 Princípio da Justiça

Rege no Programa de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças 
uma distribuição eqüitativa dos benefícios aos usuários. Não havendo 
discriminação das pessoas por nenhuma causa que tenha a ver com 
sua condição econômica, sexual, racial, e outras. Neste sentido, a justiça 
está relacionada à igualdade de oportunidades.

8 Princípio da Autonomia

O princípio da autonomia obriga a considerar que todas as pessoas 
são, a priori e enquanto não se prove o contrário, capazes de tomar 
decisões a respeito da aceitação ou não de tudo o que afete seu proje-
to de vida. Algumas especificações deste princípio são marcantemente 
relevantes para todo o Programa de Promoção à Saúde e Prevenção 
de Doenças, como é o caso da privacidade. É preciso ter em mente 
que, quando uma pessoa permite voluntariamente acesso à sua inti-
midade, não está renunciando ao princípio da autonomia, mas sim o 
exercendo. A única razão que autoriza a “invasão” desta intimidade é a 
possibilidade de cuidar da saúde, diagnosticando e tratando a doença 
com competência profissional e sensibilidade humana.
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8 Princípio do Benefício

Este princípio procura obter o maior proveito possível para os bene-
ficiários, tentando diminuir ao máximo os riscos ou prejuízos físicos e 
morais, mas sempre tendo em mente o que o interessado entenda por 
benefício. Portanto, este princípio está intimamente relacionado ao da 
autonomia.

3.2 – Conduta Ética

Além das razões práticas, que consistem para eficácia, eficiência e efe-
tividade, existem motivos éticos que justificam a exigência de dar prio-
ridade à promoção de saúde e prevenção de doenças:

8 A virtude antecipatória, porque pode permitir aos indivíduos 
serem eticamente ativos;

8 O princípio da universalidade, porque pode aplicar-se a todos e 
contém, portanto, uma perspectiva igualitária a capacidade de ate-
nuar os conflitos;

8 As pessoas têm o direito fundamental à privacidade e por ex-
tensão ao controle sobre a coleta, armazenagem, acesso, uso, comu-
nicação, manipulação, processamento e destinação de dados sobre 
si mesmas;

8 A prevalência de informações verdadeiramente científicas, con-
fiáveis e relevantes, para que haja conseqüências positivas para os 
beneficiários no desenvolvimento do programa, pois a conduta ba-
seada em evidências sustentáveis maximiza benefícios e minimiza 
riscos e custos;

8 Oferecer qualidade de vida para seus beneficiários e no caso da 
assistência domiciliar, recuperar a noção do lar como lugar propício 
para compreender melhor as condições de saúde dos pacientes, 
promovendo-os como sujeitos e protagonistas por excelência da 
relação terapêutica. Os médicos e demais profissionais têm que se 
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aproximar com enorme respeito do espaço privado, reduto e pro-
longamento do caráter e personalidade do ser humano, portanto, 
de reverência moral obrigatória.

4 – Ações do Programa de Promoção à Saúde e 
Prevenção de Doenças

Consistem em oferecer atividades aceitas universalmente, e preconiza-
das pelas Organizações de Saúde reconhecidas mundialmente.

Serão criadas a partir de estudos específicos e de acordo com a de-
manda identificada.

As ações de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças serão re-
alizadas de forma contínua, focando a minimização das patologias e 
procurando a melhoria da qualidade de vida. 

5- Métodos e Critérios

a. Criar gestão integrada de saúde e qualidade de vida;

b. Discutir continuamente a importância do Programa de Promo-
ção à Saúde e Prevenção de Doenças;

c. Desenvolver, implantar e implementar o Programa;

d. Identificar público-alvo;

e. Avaliar e monitorar o perfil da saúde e o estilo de vida dos be-
neficiários;

f. Capturar informações decorrentes de utilizações da rede de pres-
tadores e/ou através de outros meios de comunicação em todas as 
etapas de desenvolvimento e implantação do Programa;

g. Avaliar o impacto dos resultados do Programa, através da utiliza-
ção dos serviços oferecidos pela rede de prestadores conveniados;

h. Ajudar o beneficiário a entender e seguir as prescrições efetua-
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das pelo médico assistente, bem como, checar regularmente se o 
mesmo está seguindo-as;

i. Conscientizar o beneficiário da necessidade de um maior envol-
vimento no cuidado de sua saúde (autocuidado);

j. Identificar as doenças nas quais possa haver intervenção de modo 
efetivo para obtenção de resultados de impacto positivo;

k. Oferecer segurança aos beneficiários quanto à qualidade dos 
serviços de saúde disponíveis;

l. Criar mecanismos de verificação para avaliação da fidelização e 
aderência dos beneficiários ao Programa;

m. Controlar a sinistralidade do Programa;

n. Criar mecanismos de controle para verificar resultados sociais e 
financeiros obtidos após a inserção do beneficiário no programa;

o. Avaliar o nível de satisfação do usuário.

O Programa de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças é consti-
tuído por três níveis de atenção distintos, a saber:

Prevenção Primária

Consiste em ações de saúde, tais como, imunização contra doenças 
transmissíveis, medidas específicas de proteção contra riscos ambien-
tais, reeducação para portadores de hábitos, vícios e riscos relaciona-
dos a probabilidades de desenvolvimento de futuras patologias.

Este nível de prevenção atua na fase em que a doença ainda não surgiu 
e, portanto, são as ações que demonstram melhor relação custo efe-
tividade, embora haja grande período de latência entre investimento 
e resultados.

Prevenção Secundária

As ações de prevenção secundária, também conhecidas pela expres-
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são “Gerenciamento de Doenças”, referem-se ao diagnóstico precoce 
e ao tratamento imediato das doenças mais freqüentes, utilizando-se 
métodos de rastreamento e protocolos clínicos baseados em evidên-
cias científicas. Dessa forma previne-se a ocorrência de complicações 
ou seqüelas que eventualmente incapacitam os indivíduos em suas ati-
vidades cotidianas e cujo tratamento onera sobremaneira as Institui-
ções.

Prevenção Terciária

Também chamado de “Gerenciamento de Casos”, proporciona imple-
mentação de ações no intuito de reduzir complicações e minimizar as 
conseqüências de seqüelas já instaladas e na eventual reabilitação de 
indivíduos doentes, no entanto estabilizados, por meio da coordenação 
de cuidados de forma multiprofissional. É o nível de prevenção onde os 
resultados são de verificação em curto prazo, embora o impacto glo-
bal na população em geral seja limitado, em função da impossibilidade 
de generalização das ações.

6 - Recursos

A Operadora do PSI executará o Programa de Promoção à Saúde e 
Prevenção de Doenças através de sua Diretoria específica, a qual se in-
cumbirá, através de equipe especializada, da elaboração técnica, de sua 
implementação e acompanhamento, bem como das ações pertinentes 
junto aos beneficiários e seus dependentes.

Conforme Artigo 35, Capítulo VI do regulamento do Prosaúde Integra-
do – PSI, serão destinados 1,5% (um e meio por cento) da receita anu-
al do PSI a fundo específico para programas de prevenção, podendo 
o Conselho Deliberativo remanejar esses recursos por recomendação 
atuarial ou técnica. 
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