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Palavra da 
Diretoria

Marcado por um cenário econômico nega�vo de 2015 no que diz respeito a despesas assistenciais, 
movidas pela elevação dos preços da saúde, o ano de 2016 foi de grandes mudanças. Apesar do quadro 
econômico geral, os inves�mentos da Cabergs Saúde, realizados neste ano, contribuíram para manter o 
crescimento e o retorno de suas ações. Além disso, a administração da En�dade adotou medidas 
visando atender todos os compromissos e proporcionar a perenidade dos serviços prestados. 

A Cabergs realizou, durante o ano de 2016, melhorias no acesso dos beneficiários e credenciados às 
informações e aos seus sistemas. A ampliação do uso do Portal Cabergs Saúde, com a disponibilização 
dos módulos de consulta, autogerado e tratamento seriado, além do piloto para Serviço 
Profissional/Serviço Auxiliar Diagnós�co e Terapia (SP/SADT), trouxe mais agilidade e segurança na 
u�lização dos serviços, tanto para paciente quanto para o prestador. O APP Cabergs Saúde, lançado em 
junho, permi�u o acesso rápido, através dos disposi�vos móveis, da rede credenciada, da carteira 
virtual, alteração de senha e informações dos planos e dados da operadora. 

Para manter os beneficiários e colaboradores sempre atualizados, a Cabergs lançou em setembro o 
“Acompanhe Nossa Gestão”, um relatório mensal que apresenta os principais números da operadora. A 
publicação busca informar ao público tudo aquilo que possa afetar significa�vamente seus interesses. 
Além de uma fonte de transparência, fornece elementos que servem como um instrumento de análise 
econômico, financeiro e assistencial da operadora. A primeira edição trouxe os dados dos meses de 
janeiro a julho, e as demais edições foram mensais. 

No mesmo ano, as ações de Prevenção e Promoção da Saúde da Cabergs envolveram 4,5 mil pessoas 
em seus programas e campanhas e também passamos a produzir e disponibilizar vídeos com 
entrevistas de especialistas, sempre com temas voltados para as campanhas em andamento. Além 
disso, as palestras passaram a ser transmi�das ao vivo pela página da operadora no Facebook, 
alcançando centenas de pessoas. Para nortear os trabalhos anuais de prevenção, foi desenvolvido o 
Calendário de Prevenção, que a cada mês apresenta um assunto relacionado à saúde e uma cor 
temá�ca, como o Fevereiro Roxo – Por uma infância saudável, e o Junho Vermelho – Doe sangue, doe 
vida. 

O Projeto Mapa Epidemiológico teve lançamento interno em julho e agora se prepara para entrar em 
ação.  O obje�vo é conhecer a população atendida pela operadora, minimizando os fatores de risco e 
o�mizando ainda mais a gestão dos Programas de Prevenção e Promoção da Saúde. O projeto é 
ins�gante e desafiador, sendo visto como prioridade para a Diretoria em 2017, contando com o 
envolvimento e a colaboração de todos. 

No período, a Cabergs Saúde superou os desafios econômicos, inves�u em qualificação, modernizou o 
acesso aos sistemas, desenvolveu novas campanhas, programas de prevenção e assistência social. 
Esses esforços contribuíram para a En�dade oferecer aos seus beneficiários um plano de saúde com 
mais qualidade e amplo atendimento, junto ao compromisso de, constantemente, buscar expandir a 
rede de credenciados. 

É você nos nossos planos, sempre!
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