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Edição Especial

Parte de um projeto de modernização e eficiência da
instituição está no Portal Cabergs Saúde. A ferramenta
possibilitará automação dos processos, fazendo uso
das vantagens da tecnologia e tornando os serviços
mais ágeis, seguros e interativos.

O Portal surge para trazer mais eficácia nos serviços e,
especialmente, melhorar a conexão com o público.
Além disso, vai qualificar o atendimento ao beneficiá-
rio, facilitando, também, o trabalho dos profissionais e
serviços credenciados. A ferramenta será utilizada

PORTAL CABERGS SAÚDE

tanto pela Cabergs quanto pelos prestadores de
serviço, que poderão requisitar autorizações direta-
mente à Cabergs, agilizando o retorno ao beneficiário e
aprimorando a comunicação entre todas as partes.

A execução do projeto ocorrerá por etapas. Nesse
primeiro momento, o Portal disponibilizará, aos
profissionais que fizerem sua adesão, os atendimentos
de consulta médica eletiva. Os demais tipos de atendi-
mento serão liberados gradativamente.
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SAIBA COMO FUNCIONARÁ O
PORTAL CABERGS SAÚDE

Senha

responsável, e o mesmo poderá alterar a senha de seu
grupo familiar. Para que os dependentes possam alterar
suas senhas, o titular deverá dar permissão. Ambas as
ações deverão ser realizadas na área restrita do
beneficiário no site Cabergs Saúde.

Para realizar atendimento através do Portal Cabergs
Saúde, além de apresentar a sua Carteira de Identifica-
ção Social – CIS, você irá utilizar a sua senha. O uso de
senha irá substituir apenas a assinatura nos formulários
para os tipos de atendimento que forem sendo disponi-
bilizados no Portal Cabergs Saúde. Para os prestadores
de serviço que ainda não aderiram ao novo sistema, a
sua assinatura será imprescindível para autorizar o
atendimento.

PARA ALTERAÇÃO DE SENHA DO BENEFICIÁRIO RESPONSÁVEL

www.cabergs .org .br ,
identifique-se no acesso
restrito do beneficiário,
fazendo uso da senha
recebida por carta.

1. No site

O Portal da Cabergs visa simplificar a interação entre
prestadores de serviço credenciados, beneficiários e
instituição. O primeiro serviço a ser lançado é o registro
dos atendimentos de consulta médica eletiva.

Com uma senha pessoal e única, o beneficiário poderá
usufruir de seus benefícios de forma segura e simplifi-
cada na rede credenciada, que passará a utilizar o Portal
Cabergs Saúde. A mesma senha dará acesso aos
serviços disponíveis na área restrita do beneficiário no
site www.cabergs.org.br.

Nos próximos dias, o beneficiário responsável receberá
uma carta contendo a sua senha e a de seus dependen-
tes, se houver. Para facilitar a memorização haverá a
possibilidade de alteração da(s) senha(s) recebida(s).
Essa opção será disponibilizada para o beneficiário

Para os beneficiários que já fazem uso de senha unicamente numérica para acessar o site da Cabergs, ela
permanecerá a mesma. Aqueles que hoje utilizam senha alfanumérica, deverão passar a usar a que será informada
via correspondência, de seis dígitos numéricos. Em ambas as situações haverá possibilidade de alterar a senha.

Veja o passo a passo para alteração de senha:

Atenção:



2. Clique em “alteração
de senha”, no menu es-
querdo, e em seguida
informe a senha atual e
a que você deseja
passar a utilizar.

3. Ao clicar em “confir-
ma”, você receberá a
notificação de confir-
mação da operação
tanto na tela do site
quanto por e-mail.

PARA ALTERAÇÃO DE SENHA DOS DEPENDENTES

1. O beneficiário responsá-
vel, via área restrita do site
Cabergs Saúde, deverá clicar
no menu esquerdo em
“atualização cadastral” e
marcar a opção que autoriza
seu(s) dependente(s) a
trocar a senha, além dos
campos e-mail e telefone.
Essa opção fica logo abaixo
dos dados pessoais, em
destaque.

2. Após o titular dar essa
permissão, o beneficiário
dependente deverá acessar
o site, identificando-se e
fazendo uso da senha
recebida por carta e seguir
os mesmos passos apresen-
tados para o beneficiário
responsável, na opção
“alteração de senha”.

email@email.com

email@email.com
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AS VANTAGENS DE UTILIZAR O
PORTAL CABERGS SAÚDE
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A implementação do Portal Cabergs Saúde traz vantagens para os credenciados, para a própria Cabergs e, princi-
palmente, para seus beneficiários. Saiba quais são essas vantagens:

Com o conhecimento instantâneo do serviço prestado
ao beneficiário, a Cabergs pode interagir na regulação
do atendimento assistencial. Além de atender à
legislação vigente, o sistema desonera a operadora da
impressão, armazenamento, distribuição, recebimen-
to, digitação, conferência e arquivamento dos docu-

mentos em papel.

O Portal permite uma maior gestão de custo, admitin-
do a expansão da rede, na medida em que atenda às
expectativas da rede credenciada, aumentando,
também, a capacidade de atender a uma carteira
maior de beneficiários.

VANTAGENS PARA A CABERGS

VANTAGENS PARA OS BENEFICIÁRIOS

VANTAGENS PARA OS CREDENCIADOS

Para os credenciados, o Portal Cabergs Saúde será
dinâmico e simplificado, permitindo que os atendimen-
tos sejam registrados de forma ágil e segura.

Como isso irá acontecer? Em cada atendimento, o
beneficiário irá fornecer sua carteira de identificação,
exatamente como ocorre hoje. Porém, ao invés de
realizar o preenchimento de formulários em papel, o
credenciado irá acessar o Portal, inserir o número da
carteira de cada beneficiário e senha.

A utilização do Portal permite que o credenciado
consulte instantaneamente carências e cobertura do
plano de cada beneficiário em atendimento, proporci-
onando a correta assistência e cobrança das despesas.

Essa mudança elimina grande parte dos formulários
impressos, seu armazenamento e remessa, visto que a
troca de informações ocorrerá eletronicamente,
proporcionando maior agilidade nos processos de
autorização e pagamento.

Benefícios

A principal vantagem para os beneficiários é a melho-
ria nos serviços oferecidos pela Cabergs Saúde, que irá
qualificar o atendimento prestado pela rede credenci-
ada.

A integração das informações obtidas através do Portal
Cabergs Saúde representa o primeiro passo em relação
à oferta de serviços on-line. As próximas etapas irão
atender à necessidade de controle e acompanhamento
das suas despesas assistenciais, através de envio de

e-mail ou ainda SMS, informando a utilização e as
autorizações de procedimentos, por exemplo.

Para cada atendimento realizado através do Portal
Cabergs Saúde será necessário que o beneficiário
utilize sua senha, o que possibilita o conhecimento do
quê efetivamente foi realizado e será cobrado, permi-
tindo esclarecimentos necessários no ato do atendi-
mento, junto com o profissional.


