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BALANÇO DOS 

PRIMEIROS 

SETE MESES 

A partir desse mês, a Cabergs 
Saúde apresentará, 
periodicamente, os seus 
principais números. O 
informativo “Acompanhe 
nossa Gestão” faz parte de 
um trabalho que busca, 
através da ética e da 
transparência, informar ao 
seu público tudo aquilo que 
possa afetar 
significativamente os 
interesses das 43 mil vidas 
beneficiadas pela entidade. 

Por isso, nele serão 
informados indicadores 
financeiros, de atendimentos, 
de credenciamentos, despesas 
assistenciais, entre outros.
Nessa primeira publicação, 
será apresentado um balanço 
dos primeiros sete meses de 
2016, de janeiro a julho, as 
próximas edições serão 
mensais. Lembrando que os 
números anteriores, de 2015, 
estão registrados no Relatório 
de Atividades 2015, disponível 

na área de publicações do 
site. 
Além de uma fonte de 
registro, o “Acompanhe nossa 
Gestão” fornece aos nossos 
beneficiários elementos que 
servem como um instrumento 
de análise econômico, 
financeiro e assistencial da 
operadora. 
É você bem informado. É você 
nos nossos planos, sempre!
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GESTÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 

A divulgação das receitas e 
despesas dos planos de 
assistência à saúde tem por 
objetivo informar aos 
beneficiários sobre o 
comportamento ocorrido até 
julho de 2016 e seus principais 
componentes, demonstrado no 
gráfico acima. A variação das 
despesas no período decorre da 
menor utilização nos primeiros 
meses do ano e, posteriormente 
acrescida do impacto das novas 
coberturas determinadas pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), reajustes de 
preços dos prestadores de 
serviços, custos mais elevados 

com novas tecnologias para 
diagnósticos e tratamentos. 

Nesse primeiro semestre de 

2016, a gestão das despesas 

assistenciais teve uma política 

forte quanto ao controle de 

gastos, destaque para as ações 

de negociação de contratos com 

prestadores (credenciados) e o 

acompanhamento de casos 

crônicos. Tais ações, como 

demonstra o gráfico no mês de 

julho, surtiu o efeito desejado, 

qual seja, manter a mesma 

qualidade com o equilíbrio da 

sustentabilidade da Cabergs.

Receitas: contribuições dos associados e patrocinadoras. 
Despesas: gastos assistenciais (consultas, exames, terapias e 
internações), mais as despesas administrativas.
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Mostra a relação entre despesas administra�vas e  

o total das receitas com operação de planos de 

saúde (contribuições).

INDICADORES DE ATENDIMENTO

Índice de Despesas Assistenciais ou 

Despesas Médicas = Despesas 

Assistenciais/Receitas de Contribuições.

 A sinistralidade demonstra a relação entre 

despesas assistenciais e o total das receitas 

de contribuições.

Índice de Despesas Administra�vas = Despesas 

Administra�vas/Contraprestações Efe�vas.

Do total de receitas e contribuições, 89,83% são despesas assistenciais e administrativas e 

apenas 10,17% é o resultado operacional da Cabergs.
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GESTÃO ASSISTENCIAL
CREDENCIAMENTOS 

Com o esforço e dedicação da atual gestão, foi possível reverter à tendência de 

descredenciamentos, possibilitando uma rede credenciada mais abrangente e de 

qualidade em regiões com insuficiência de prestação de serviços. Hoje os beneficiários já 

podem contar com mais hospitais, consultórios e clínicas.

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA 

  

  

  

  

Faixa Etária  Valo Total Pago  
(PAM/PAM II/ ASCP)

 

Valo Total Pago 
(POD/POD III)

0 a 18

 
R$ 3.800.393,72

 
R$ 329.607,59

19 a 23

 

R$ 1.397.264,45

 

R$ 127.901,13

24 a 28

 

R$ 2.756.064,65

 

R$ 175.701,90

29 a 33

 

R$ 4.340.128,55

 

R$ 257.208,05

34 a 38

 

R$ 3.530.394,17

 

R$ 207.523,50

39 a 43

 

R$ 1.995.150,03

 

R$ 119.744,59

44 a 48 R$ 3.362.424,41 R$ 147.336,07

49 a 53 R$ 5.321.608,87 R$ 262.869,19

54 a 58 R$ 7.932.840,40 R$ 376.035,24

59+ R$ 35.378.828,99 R$ 538.535,30

Total R$ 69.815.098,24 R$ 2.542.462,56



Cabergs 
sempre 
perto de você!

PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS

Programa  Quan�dade 
de Compras  Valor Total Pago  

PROFARM 86.901  R$ 5.638.239,31  
PROMED* 61.547  R$ 7.371.795,04  
Total

 
148.448

  
R$ 13.010.034,35 

 

 *PROMED – 50% desse valor é subsidiado pelas Patrocinadoras.

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS POR TIPO DE ATENDIMENTO

Para sistema Android

Acesse a Play Store
Pesquise ‘‘Cabergs Saúde’’
Clique em ‘‘instalar’’

Para sistema iOS (Apple)

Acesse a App Store
Pesquise ‘‘Cabergs Saúde’’
Clique em ‘‘instalar’’
Digite a sua senha da App 
Store

Baixe o
aplicativo 
Cabergs 
Saúde 

Nele você tem: pesquisa de profissionais e serviços credenciados,
detalhamento de despesas, possibilidade de redefinir ou recuperar 

a senha de forma simples e rápida, acesso à
carteira virtual e muito mais.

Para sistema Android

Acesse a Play Store
Pesquise ‘‘Cabergs Saúde’’
Clique em ‘‘instalar’’

Para sistema iOS (Apple)

Acesse a App Store
Pesquise ‘‘Cabergs Saúde’’
Clique em ‘‘instalar’’
Digite a sua senha da App 
Store

Atualize seu 
cadastro Co

mo
 fa

zer
?

Pelo site, na área restrita do beneficiário, 
pelo aplicativo Cabergs Saúde
ou pelo 0800 051 2142

Tipo de atendimento Quan�dade Valor Pago

Consultas/Tratamentos seriados 192.490 R$ 15.375.562,78

Exames 469.463 R$ 15.512.859,45

Internações 4.712 R$ 38.926.676,01

Odontológicos 48.782 R$ 2.542.462,56

Total 715.447 R$ 72.357.560,80


