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Recadastramento prorrogado até 30 de setembro
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Conheça a Cabergs

Diferenças para beneficiários do PAM e PAM II

Saiba como e por que a liberação de órteses, próteses
e materiais especiais é analisada pela Cabergs

Então não esqueça!

Antes de qualquer cirurgia  fale com a  Cabergs:

(51) 3210 9707 Porte Alegre e Grande Poa

0800 051 2142 Demais localidades

beneficiario@cabergs.org.br.



Prevenção em foco

Cuidados com o ambiente onde se vive podem
ser fundamentais para controle de alergias
Se a rinite pode interferir na qualidade do sono e consequentemente no desempenho no trabalho e nos estudos, é

possível que reações negativas a alguns medicamentos levem a complicações mais sérias, como choque anafilático.

Orientações para o alérgico

fiqueatento!



Qualidade de vida e bem estar
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”Cada vez mais as crianças com fibrose cística
chegam a idade adulta com boa qualidade de vida”

Avanços no tratamento e a conscientização da importância de se fazer o teste do pezinho, que torna o

diagnóstico tardio da fibrose cística muito raro, vem modificando o histórico de complicações da enfermidade

Principais sinais da doença

fiqueatento!


