
À Diretoria Executiva e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Cemig Saúde

À Diretoria Executiva da Cemig

Nós, associações e sindicatos representativos dos beneficiários da Cemig Saúde, estamos recebendo
inúmeras reclamações e denúncias apontando cortes de benefícios no Prosaúde Integrado da Cemig 
– PSI, e também sobre dificuldades no atendimento, e autorização de procedimentos e até mesmo 
na interrupção do canal de ouvidoria.

Analisando as alterações aprovadas no Regulamento do PSI na 130ª reunião do Conselho 
Deliberativo realizada em 30/10/2019, e que foram implementadas gradualmente durante este ano 
de 2020, elaboramos o comparativo anexo, entre a versão do Regulamento do plano vigente até 
31/12/2019 e o vigente a partir de 01/09/2020.

Constatamos que muitos benefícios assegurados foram excluídos ou reduzidos, tais como:

• Restrição da alimentação ao acompanhante, ao mínimo obrigatório estipulado pela ANS;
• Redução do reembolso de vacinas, de 80% para 50%, e ainda a exclusão das vacinas 
contempladas no calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde;
• Exclusão do reembolso de despesas acima do rol mínimo estabelecido pela ANS para 
tratamentos psicológicos, psicanalíticos, psiquiátricos, terapia ocupacional, fonoaudiólogos, 
nutricionais, fisioterápicos (Reeducação Postural Global – RPG);
• Exclusão de reembolso de óculos e lentes de contato, exame ortóptico, escleroterapia de 
varizes, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas que não tenham cobertura através do PRAS, 
próteses auditivas, meias para varizes fundas, cintas, fitas de aparelhos para determinação da 
glicemia, nebulizador, muletas, andador, colchões d’água e de ar, cadeira de rodas, pilhas para 
aparelhos auditivos, cadeira de banho;
• Exclusão do reembolso de cirurgias não cobertas através do PRAS ou realizadas durante o 
período de carência do beneficiário;
• Restrição do reembolso de medicamentos à Lista Referencial de Medicamentos – LRM. 
Além disto, fomos informados do envio de proposta da Diretoria Executiva da Cemig Saúde para 
aprovação pelo Conselho Deliberativo de cortes de mais de duzentos procedimentos contemplados 
no PSI há vários anos.

Também estamos sendo questionados com mudanças no atendimento que tem causado enormes 
dificuldades aos beneficiários. Foram fechados os postos de atendimento presencial em Barbacena, 
Divinópolis, Ipatinga, Patos de Minas, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba e Varginha. E mesmo 
em Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia, onde o 
atendimento será mantido, mas em poucos dias na semana. 

Concomitantemente, os reembolsos passaram a ser solicitados, exclusivamente, por meio digital. A 
implantação de uma nova política para autorização de procedimentos e exames, tem provocado 
atrasos e dificultado o acesso aos tratamentos médicos. Registramos várias denúncias e estamos 
tentando auxiliar muitos beneficiários que são idosos e não tem acesso as tecnologias digitais. Para 
agravar essa situação caótica, até o atendimento telefônico da Ouvidoria foi cortado.

Ressaltamos a decepção dos beneficiários com a administração da Cemig Saúde, que, justo neste 
ano de pandemia e isolamento social, onde se esperava maior acolhimento pelo plano de saúde, 
promoveram alterações que dificultam a liberação de procedimentos e exames, restringem o 
atendimento e promovem o corte nos reembolsos. Muitos são os relatos de dificuldades até para 



realizar o teste para Covid de pessoas que relatam ter os sintomas da doença.

Entendemos que a exclusão e restrição de benefícios assegurados no Regulamento original do PSI e
no Acordo Coletivo Específico são ilegais. Igualmente, consideramos ilegal dificultar o acesso dos 
beneficiários ao atendimento e aos serviços a que têm direito.

Acreditamos que devemos evitar sanções, punições e a judicialização, que acabarão por prejudicar 
as patrocinadoras, os beneficiários e a própria Cemig Saúde.

Considerando as necessidades prementes dos sessenta mil beneficiários, trabalhadores, 
aposentados e seus familiares, que dependem e confiam na Cemig Saúde, as entidades 
signatárias solicitam:

a) A imediata suspensão das alterações regulamentares aprovadas em 30/10/2019;
b) A retirada de pauta do Conselho Deliberativo da proposta da Diretoria, que prevê a exclusão 
de procedimentos garantidos no PSI;
c) A revisão dos processos de atendimento e autorização de procedimentos para garantir a 
rapidez e eficiência;
d) O restabelecimento dos atendimentos presenciais no interior;
e) O retorno do atendimento telefônico da Ouvidoria.

As entidades aguardam o pronto atendimento às justas reivindicações e estão à disposição das 
Patrocinadoras e da Cemig Saúde para tratar de problemas tão relevantes e caros aos beneficiários 
que contribuíram para garantir um bom plano de saúde para suas famílias.

Atenciosamente,

Arcangelo Eustáquio Torres Queiroz - Presidente – ABCF/MG

Jeferson Leandro Teixeira da Silva - Coordenador Geral – Sindieletro/MG

Luanda do Carmo Queiroga - Presidenta – PSIND/MG

Valquíria Aparecida Assis - Presidenta -SINDECON/MG


