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Alternativa de assistência
Em dez anos, o setor de Convênios nasceu e cresceu para dar assistência completa aos servidores
Ramiro Batista	 Alair Vieira

A Gerência de Convênios, ligada à Ge-
rência-Geral de Saúde e Assistência, está
fazendo 10 anos em 94. Criada em novembro
de 84, é uma das mais bem-sucedidas expe-
riências de assistência complementar à pre-
vidência estadual e hoje atende a cerca de
oito mil usuários, incluindo dependentes dos
servidores.

O serviço surgiu, vinculado à então Dire-
tona de Assistência, num momento em que o
atendimento pelo Instituto dos Servidores
Públicos de Minas Gerais (Ipsemg) começa-
va a dar sinais de estrangulamento. Hoje é
uma estrutura complexa que gerencia uma
série de serviços para encaminhar para assis-
tência, acompanhar, administrar e fiscalizar
as contas do atendimento do universo de
servidores e dependentes.

Transformado em gerência pela Resolu-
ção n°5089,0 setor de Convênios encaminha
os funcionários, através de guias, para con-
sultas e internações na rede conveniada, ad-
ministra o auxílio educação, o reembolso de
creches, e de despesas realizadas pelos usu-

ános fora dos convénios. É tam-
bém responsável pela admini-
tração de toda a burocracia gera-
da a partir daí - atualização de
cadastros, encaminhamento de
descontos para a Gerência de
Pessoal e de pagamentos a médi-
cos, dentistas, clínicas e hospi-
tais - e pela coordenação de perí-
cias em conjunto com as Gerênci-
as de Atendimento Médico e
Odontológico.

Para isso, conta com uma
equipe de 30 funcionários, divi-
didos entre um grupo de seis fun-
cionários na recepção, no 1" andar do Edifi-
cio Tiradentes, e os demais no 3° andar, O
gerente Lenilson Vieira de Souza, que entrou
na Assembléia em 1981 e foi em 82 para a
Diretoria de Saúde e Assistência, vive ainda
hoje um desafio que começou na montagem
dos primeiros cadastros de conveniados: a

da checagem dos serviços prestados, ainda
é feito manualmente. "É uma batalha antiga
que começa a dar resultados agora e tudo
indica que, até o fim do primeiro semeste,já
teremos parte do sistema funcionando". Com
a informatização, que já chegou à recepção
e ao serviço de auxílio-creche e educação,
Lemison espera reduzir em 60% o fluxo de
papel e "melhorar significamente o atendi-
mento ao usuário	 i	iio e ao convenadn" pon_

informatização.
Todo o serviço de cálculo, faturamento e

encaminhamento à Contabilidade de infor- -------. -----------
mações para descontos e pagamentos, além do diz.

ri
Lenlison: Informatização trará redução de 60% do

fluxo do papel

Rede conveniada tem 22 hospitais e 240 profissionais
Para atender ao grande universo de servi-

dores efetivos e do Grupo de Execução e seus
dependentes, a Gerência de Convênios conta
com 22 hospitais, 58 clínicas, 162 médicos,
78 dentistas, cinco laboratórios de prótese e
três de raios X. A cobertura de 70% dos
custos provém de um fundo mantido com o
desconto mensal de um por cento da folha do
servidor, que arca, ainda, com 30% do total
das despesas. O mesmo vale para o atendi-
mento fora da rede conveniada. A Assem-

bléia exige dos conveniados o cumprimento
das tabelas da Associação Médica Brasileira
(AMB), no caso de consultas e outros proce-
dimentos médicos, e do Conselho Federal de
Odontologia, no caso de tratamento ou exa-
me odontológico. Para o pessoal de Recruta-
mento Amplo, a Assembléia mantém convê-
nio com a Unimed, cuj a cobertura é feita com
desconto mensal de um por cento na folha do
servidor, também respeitando as tabelas ofi-
ciais.

A Gerência-Geral de Saúde e Assistên-
cia mantém uma equipe de oito dentistas,
responsáveis pelas perícias inicial e final de
cada tratamento, e 16 médicos. Essa equipe
avalia a qualidade do serviço, checa os
custos e vai aos hospitais fiscalizar o trata-
mento em caso de internações. Em visita ao
doente, eles analisam até se os medicamen-
tos e a alimentação estão sendo administra-
dos corretamente.


