
OBJETIVOS: 
Em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou, que o su�o da doença causada pelo novo coronavírus 
(Covid-19) constituiu uma emergência de saúde pública de 
impo�ância internacional.  O objetivo deste documento é 
descrever as condutas adotadas nos serviços de Atenção Primária 
da Cemig Saúde, frente a pandemia da Covid-19. 

CONCLUSÕES: 
No período vivenciado foi possível identificar que a APS e o uso da tecnologia vêm se mostrando como grandes 
aliadas para expandir o acesso ao cuidado, atender aos pilares da atenção primária e garantir a sustentabilidade da 
operadora. Em meio a pandemia foi possível reinventar, melhorar a qualidade do cuidado, interagir melhor com os 
prestadores da RAS e reduzir custos desnecessários com a saúde.

MANUTENÇÃO DO ACESSO E COORDENAÇÃO 

DO CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA FRENTE 

A PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVÍRUS

MÉTODOS: 
A atenção primária à saúde (APS) foi o modelo de atenção adotado pela Cemig Saúde, a pa�ir de 2019. A população atual em cuidado no 
modelo de APS está concentrada em Minas Gerais; e 43% são idosos. Para manter o cuidado e acesso, pilares da APS, seguindo as 
recomendações do Ministério da Saúde (MS) neste período da pandemia da Covid-19, a Cemig Saúde adotou ações para assegurar o 
atendimento, sem disseminar o contágio. 

Receitas e 
pedidos médicos 

enviados de forma 
eletrônica

 

Parceria entre 
Cemig Saúde e 
Albe� Einstein

Monitoramento 
para reavaliações 
do quadro clínico

Detecção precoce
 de sinais de ale�a

Orientações 
sobre o período 
de isolamento

Atendimento 
Médico Vi�ual 

24h horas

Evitar ida 
desnecessária ao 

hospital

Espaçamento 
entre os intervalos 
das consultas para 
evitar algomeração 

na recepção

Mudança na 
rotina de limpeza 

das clínicas

Compra de novos 
equipamentos de 

proteção individual

Disponibilização 
de álcool gel em 
todas as áreas

Triagem com 
aferição de 

temperatura 
nas po�arias 
das clínicas

Orientar sobre a 
impo�ância do 

isolamento social

Informar sobre 
disponibilidade da 

equipe para 
garantir a 

continuidade do 
cuidado

Reforçar aos 
pacientes dos 

grupos de risco, 
a necessidade de 
permanecerem 

em casa

Consultas 
Vi�uais

Interação com os 
prestadores da 

Rede de Atenção 
à Saúde (RAS) 

facilitado por meio 
da referência e 

contra referência 
através de link 

eletrônico

Adaptações de 
infraestrutura 
e processos

Pronto 
Atendimento 

Vi�ual

Plataforma de 
Teleconsulta

Contato Telefônico 
Ativo

Monitoramento 
dos casos suspeitos 

e confirmados
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