
Inscrições: As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 51 32629211 ou 51 32629212 e pelo e-mail 
prevencao@cabergs.org.br
Quem pode par�cipar: Beneficiários aposentados e pensionistas acima dos 50 anos de idade.
O que é o De Bem Com a Vida? É um dos Programas de Prevenção e Promoção da Saúde da Cabergs, com o obje�vo 
de melhorar a qualidade de vida através do desenvolvimento de prá�cas de a�vidade �sica, educação alimentar, 
saúde mental entre outros temas, es�mulando o autocuidado e a inclusão de hábitos saudáveis em sua ro�na diária.
Como funciona a versão online?Através do WhatsApp são disponibilizados vídeos de exercícios semanais, os 
encontros virtuais são pela plataforma Zoom com a educadora �sica dos vídeos e as palestras ocorrem através do 
Facebook, sobre assuntos relacionados à saúde. 
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Curso online:  Programas De Bem com a Vida 
e POG estão com inscrições abertas

Nos úl�mos meses, a Cabergs vem se transformando 
e se reinventando na modalidade online. Parte 
destas novas estratégias ocorreu em virtude do 
cenário inesperado da pandemia, em que as 
a�vidades presenciais passaram para o formato 
online, com videoaulas e encontros virtuais pela 
plataforma Zoom, tornando os cursos mais 
intera�vos e dinâmicos. Um dos bene�cios desta 
modalidade é a flexibilidade, pois basta uma conexão 
com a internet para acessar de qualquer lugar e 
horário algumas das a�vidades oferecidas.

modalidade é a flexibilidade, pois basta uma conexão 

100% online Serviço: 
POG (Programa de Orientação à Gestação) 

Inscrições:
Inscrições até dia 10 de setembro e pelo e-mail 
prevencao@cabergs.org.br. As vagas são limitadas.
Quando acontece? 
O próximo curso acontecerá nos dias 14, 15, 17, 21 
e 22 de setembro no turno da tarde, das 14 horas 
às 17 horas.
Quem pode par�cipar? 
Podem par�cipar do curso todos os beneficiários 
dos Planos de Assistência Médico-Hospitalar - PAM 
e PAM II.
O que é o POG? 
O POG é um Programa de Orientação à Gestação, 
que tem como obje�vo orientar sobre o 
desenvolvimento da gestação, parto e cuidados 
com o recém-nascido.
Como funciona a versão online? A versão online 
será realizada pela sala virtual na plataforma Zoom 
e terá três videoaulas como bônus.

 De Bem com a Vida



Para as mães que estão com sintomas ou confirmaram o 
diagnós�co de Covid-19, não é recomendado parar a 
amamentação, mas sim, intensificar a higienização antes 
e depois de pegar o bebê, bem como o uso da máscara; é 
importante  ressaltar que para amamentar a mãe precisa 
estar em condições clínicas. Lembrando que se deve 
trocar a máscara de proteção a cada duas horas e, em 
caso de tossir ou espirrar nela durante o período em que 
es�ver com o bebê, é necessário trocá-la. Ana Michele 
ainda lembrou que se a mãe não pode amamentar, ela 
pode �rar o leite e ofertá-lo de outras formas, seja num 
copinho, colher dosadora e até na xícara. O importante é 
não deixar de amamentar o bebê. 

Durante o período da pandemia, se a mãe não es�ver com 
sintomas da Covid-19 ela pode amamentar o bebê 
tranquilamente. Com relação às visitas, neste período 
recomenda-se não realizar visita ao bebê. Higienizar sempre que 
possível as mãos, lavando-as e u�lizando o álcool gel antes e 
depois de manipular o bebê. Se por algum mo�vo a mãe, o pai 
ou as pessoas que residem com bebê precisarem sair de casa, no 
retorno recomenda-se tomar banho e trocar a roupa. 

Ainda na primeira quinzena do mês, a psicóloga Cris�na Se�on, da 
Clínica iSaúde, falou  para os seguidores da Cabergs no Facebook,  a 
convite do Programa De Bem Com a Vida, em uma live no dia 11 de 
agosto sobre as emoções em tempos de pandemia, prejuízos e 
possibilidades.
Cris�na ressaltou que já estamos no quinto mês de pandemia e isso 
exige muita força interna e controle mental e o quanto é di�cil  a 
mudança de ro�na. É importante ficar atentos aos sen�mentos, que 
podem fragilizar a saúde mental e �sica.
Uma dica importante que a psicóloga ressaltou durante a live é que 
devemos  tentar manter a felicidade e o ânimo, pois este é um 
período em que está sendo possível notar o aumento de ansiedade, 
depressão e compulsões, tanto na alimentação como em compras. É 
normal neste período passar ao longo do dia por diversos �pos de 
emoções.
É preciso aceitar as emoções e ser solidários com os sen�mentos. 
Manter os relacionamentos e os amigos através das tecnologias, ver 
bons filmes, ler livros e, sobretudo, é importante  manter-se 
prevenido, mas não deixar que a pandemia se torne o tema do 
co�diano. 

No dia 25 de agosto, o Dr. Túlio Stumpf da Clinicentro, 
realizou uma live na página da Cabergs no Facebook na 
qual falou sobre a diabetes. Durante a live ele explicou o 
que é a diabetes  e �rou dúvidas e ques�onamentos, 
recebidos ao vivo, sobre a doença. A diabetes é uma 
doença crônica que acontece pela disfunção do pâncreas, 
que é o responsável pela produção de insulina. Existem 
basicamente três �pos de diabetes: �po 1, 2 e a juvenil, 
que inicia na infância. Para iden�ficar a diabetes, é 
preciso ficar atento a alguns sintomas, mas para 
confirmar é necessário realizar os exames. 
Durante a live, o Dr. Túlio frisou que levar o conhecimento 
e a informação para as pessoas é fundamental na 
prevenção das doenças. E que quanto mais cedo a 
diabete inicia no indivíduo, maiores são os cuidados e os 
tratamento que devem ser feitos, especialmente nas 
crianças.

O mês de agosto iniciou com a Semana Mundial do aleitamento 
materno. Para fechar esta semana, a enfermeira Ana Michelle 
Torres, que é Coordenadora da Área de Promoção e Prevenção a 
Saúde da Cabergs, trouxe na live realizada através do Facebook 
na sexta, dia 07, dicas de como amamentar com segurança 
durante a pandemia. Ana Michele também lembrou alguns 
pontos importantes da amamentação, como por exemplo, 
amamentar a criança ainda na sua primeira hora de vida, ser 
exclusiva até os seis meses do bebê e con�nuar até os dois anos 
de vida ou mais.

Live no Facebook - 07/08
Como amamentar com segurança durante a 
pandemia. Com a enfermeira e Coordenadora 
da Área de Promoção e Prevenção da Saúde 
da Cabergs, Ana Michelle Torres

Live no Facebook - 11/08

As emoções em tempos 
de pandemia, prejuízos e 
possibilidades. Com a 
psicóloga Cristina Sefton, 
da Clínica iSaúde

Live no Facebook -  25/08
Combate ao Diabetes
com Dr. Tulio Stumpf, da CliniCentro

facebook.com/cabergssaude/videos/307988993745663
Assista a live completa em:

facebook.com/cabergssaude/videos/769944607147414
Assista a live completa em:

QUER SABER MAIS SOBRE O TEMA?
ACESSE NOSSA CARTILHA DE AMAMENTAÇÃO
BASTA FILMAR O QRCODE

Cabergs
Acontece

facebook.com/cabergssaude/videos/2370764309893204
Assista a live completa em:



O mês de agosto foi dedicado à 
prevenção da diabete e, apesar 
de ser uma doença crônica, é 
totalmente possível conviver 
com a diabetes; mas para isso 
acontecer, é necessário manter 
hábitos saudáveis e seguir 
corretamente as recomendações 
médicas. 

Para cada �po de diabetes existe 
um �po de tratamento. Os 
pacientes que apresentam 
diabetes do Tipo 1 precisam de 
injeções diárias de insulina. Já na 
diabetes Tipo 2, é fundamental 
iden�ficar o grau de necessidade 
de cada pessoa e conforme cada 

caso, medicamentos e técnicas 
podem ser usadas. O diabetes 
gestacional exige um 
acompanhamento específico 
durante toda a gravidez.  Os 
sintomas mais comuns 
costumam ser fome, sede 
excessiva e vontade de urinar 
várias vezes ao dia. É através de 
exames de sangue que se 
iden�fica a doença. O mau 
controle da doença pode causar 
uma série de problemas de curto 
e longo prazo e as complicações 
podem afetar diversas partes do 
corpo que vão desde a boca, 
coração, olhos e até os rins.

A doença diabetes é cercada de 
muitos mitos. Quem tem a 
doença e precisa conviver com 
ela sabe que é uma tarefa nada 
fácil. Ela é uma doença causada 
pela produção insuficiente ou a 
má absorção de insulina, o 
hormônio que regula a glicose 
no sangue e garante energia 
para o organismo. Ao receber o 
diagnós�co de diabetes é normal 
se sen�r confuso; procurar o 
médico, esclarecer as dúvidas e 
seguir as orientações dele é a 
melhor forma para ter uma vida 
mais saudável e feliz.

Qualidade de Vida
 e Bem-Estar

Agosto Rubi
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 As receitas e despesas líquidas não apresentaram variação relevante quando comparadas ao mês 
anterior. No entanto, em relação ao mesmo mês do ano anterior, as despesas líquidas apresentam 
uma redução de 16,4%, em razão da redução dos eventos ele�vos e u�lização dos planos. 

O índice de sinistralidade mantém a tendência de queda em razão dos efeitos da Pandemia da 
COVID-19 , considerando a média dos úl�mos 12 meses. 
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Receitas: contribuições dos 
associados e patrocinadoras. 
Despesas líquidas: gastos 
assistenciais (consultas, 
exames, terapias e 
internações),deduzidas as 
copar�cipações,
glosas, recuperações, variação 
da PEONA, mais as despesas 
administra�vas.

Índice de Sinistralidade + Despesas 
Assistenciais Líquidas/Receitas de 
Contribuições

A sinistralidade demonstra a relação entre as 
despesas assistenciais líquidas e o total das receitas 
de contribuições.



Anota
aí 

R$ 321.271,67 
R$ 144.543,89 
R$ 276.782,14 
R$ 497.628,58 
R$ 803.132,00 
R$ 556.171,18 
R$ 318.712,00 
R$ 521.599,30 

R$ 1.019.709,90 
R$ 5.823.579,34 

R$ 10.283.130,00 
 

R$ 42.068,78 
R$ 9.706,85 

R$ 16.006,16 
R$ 27.741,65 
R$ 28.748,68 
R$ 30.696,93 
R$ 19.567,97 
R$ 22.979,21 
R$ 36.528,94 
R$ 69.784,25 

R$ 303.829,42 
 
 

AGO./2019

R$1.060.757,94 
R$1.770.494,24 
R$6.875.936,54 

R$303.829,42 
R$341.740,63 
R$234.200,65 

R$10.586.959,42 

13.783 
49.484 

1.015 
5.571 
2.356 
4.606 

76.815 
 
 
 
 

 
 

Consultas (médicas e odontológicas): 
Exames: 
Internações (ambulatoriais e hospitalares):
Procedimentos Odontológicos: 
Reciprocidade :
Tratamento seriado: 
Total :

 

8.527

16.899

0
1.524

35
798

984
1.867 jul/2020

TELEFÔNICOS

SITE

PESSOAIS

AUTORIZAÇÕES

MALOTE

E-MAIL

AMBULATÓRIO MÉDICO

SERVIÇO SOCIAL



7.336 
6.539 

13.875 

R$ 689.849,03 
R$ 1.043.227,59 
R$ 1.733.076,62 

12 
1 
2 
0 
0 
7 

22 

13.783      49.484 

5.571  

7.975   

26.309    R$10.586.959,42   

 39.804    

1.015 

Dos desligamentos que foram 
realizados nesse mês, três 
foram por falta de 
movimentação financeira nos 
úl�mos 12 meses, um por 
encerrar as a�vidades, um por 
não ter mais interesse por 
convênios. 

(médicas e odontológicas)

(ambulatoriais e hospitalares)

e revisão:
,

(Planos Médico - Hospitalares 
e Odontológicos)

(Central de Relacionamento)


