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DE AGOSTO

Neste documento você
encontra os principais
números da Cabergs Saúde
de agosto de 2016. As edições
do informativo “Acompanhe
nossa Gestão” são mensais,
com exceção dos primeiros
meses do ano, que foram
compilados na edição anterior,
de janeiro a julho. Lembrando
que os números do ano
passado estão registrados no
Relatório de Atividades 2015,
disponível na área de

publicações do site.
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.
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

Receitas: contribuições dos associados e patrocinadoras.
Despesas: gastos assistenciais (consultas, exames, terapias e
internações), mais as despesas administrativas.

No mês de agosto/2016, as despesas tiveram crescimento de 19,7%, quando
comparadas ao mês anterior.
O destaque está no item internações (materiais e medicamentos), em decorrência
da maior utilização dos serviços no período.
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Índice de Sinistralidade = 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.
Mostra a relação entre despesas administra vas
e o total das receitas com operação de planos
de saúde (contribuições).

A sinistralidade do mês de agosto/2016, quando somadas as despesas administrativas,
demostra a ocorrência de déﬁcit operacional de 4,91%. Nos anos anteriores foi 3,80%
em 2015 e 4,88% em 2014.

INDICADORES DE ATENDIMENTO
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GESTÃO ASSISTENCIAL
CREDENCIAMENTOS

O descredenciamento acontece por necessidade de reformulação de rede credenciada. O
principal mo vo é a falta de movimentação ﬁnanceira por pelo menos 12 meses. Do
número de médicos descredenciados consideram-se apenas três, pois dois veram sua
credencial encerrada para inclusão em corpo clínico, ou seja, con nuam atendendo pelo
convênio.

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA
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PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS

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

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS POR TIPO DE ATENDIMENTO

Acompanhe as
transmissões ao vivo!

CURTA nossa página e ﬁque
SEMPRE bem informado!

www.facebook.com/cabergssaude

aplicativo

Acesse a Play Store

Cabergs
Saúde

Cabergs
sempre
perto de
você!

Saúde’’
Para Pesquise
sistema‘‘Cabergs
Android
Clique em ‘‘instalar’’

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

Atualize seu

cadastro

Como fazer?

Baixe o

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
Para sistema
Android
Para sistema
iOS
(Apple)
carteira virtual e muito mais.
Acesse a App Store
Pesquise ‘‘Cabergs Saúde’’

Para sistema iOS
(Apple)
Clique
em ‘‘instalar’’

Digite a sua senha da App

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

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

