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Cabergs Saúde tem nota máxima na ANS

Cabergs Saúde em detalhes

A Cabergs Saúde obteve, pela segunda vez
consecutiva, nota dentro da melhor faixa do
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
(IDSS), sistema de avaliação oficial da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A última
nota, referente ao ano de 2011, atingiu o nível
máximo da avaliação. A ANS é a Agência
reguladora do mercado de planos de saúde
(médicos e odontológicos) no Brasil e, portanto,
o único órgão avaliador das operadoras.

De acordo com o presidente da Cabergs Saúde,
Sergei Julio dos Santos, a avaliação demonstra
a correta estratégia e gestão da Diretoria e
colaboradores e o firme posicionamento como
operadora de saúde na modalidade de
autogestão. “A instituição não possui
finalidade lucrativa e, por isso, direciona seus
recursos exclusivamente à assistência da saúde
dos seus beneficiários.”

No site da ANS (www.ans.gov.br) está
disponibilizado o acesso aos resultados de
todas as operadoras. O endereço completo de
acesso é:
http://www.ans.gov.br/index.php/espaco-da-
qualidade/programa-de-qualificacao-de-
operadoras.

O IDSS é obtido a partir da análise do
desempenho da Instituição em quatro
dimensões: atenção à saúde, econômico-
financeira, estrutural e operacional e em
relação à satisfação dos beneficiários.

Para a Cabergs Saúde, a evolução das notas é
motivo de honra e reconhecimento do
empenho da operadora na oferta pela melhor
qualidade na assistência à saúde aos seus
beneficiários.

A Cabergs Saúde reúne 40 mil beneficiários e uma rede credenciada formada por mais de sete mil pontos de
atendimento, composta por farmácias, médicos, laboratórios, clínicas e hospitais. Administra 12 planos de saúde,
entre eles um criado para os funcionários do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre, bem como dois
programas de aquisição de medicamentos.

A entidade registrou, no ano passado, os seguintes indicadores: 165,5 mil consultas, 548,3 mil exames médicos, 5,4
mil internações, 2 mil cirurgias e 73,5 mil atendimentos odontológicos. Além disso, a entidade promoveu ações de
prevenção e promoção à saúde envolvendo 8.848 mil pessoas.

Registro ANS nº 30731 - 9

2009 0,7980

2010 0,8050

2011 0,8082*

Legenda
00,2 0,4 0,6 0,8 1

Pior Melhor

* Resultado em 13/12/2012Ev
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Conheça a Cabergs

Está saindo de férias?
Então confira aqui nossa rede de atendimento no litoral gaúcho.

CABERGS SAÚDE CONQUISTA
NOVOS CREDENCIAMENTOS
Na região sul e fronteira do Rio Grande do Sul

Na campanha gaúcha

Em Santa Catarina

O Centro Hospitalar Santanense, em Santana do Livramento, é o novo
integrante da rede credenciada da Cabergs na região sul do Estado. Com
instalações novas, o hospital tem capacidade de 200 atendimentos ao
mês em diversas especialidades. Um dos diferenciais é a realização de
cirurgias por vídeo, além de ter pediatria e um centro de tratamento
intensivo. Mais de uma dezena de cidades vizinhas são beneficiadas com
o credenciamento, como Alegrete, Itaqui, Rosário do Sul e São Gabriel.
Contato: (55) 3242. 3766.
Endereço: Av. Tamandaré, 2880, Centro - Santana do Livramento/RS.

O Serten - Serviços de Hemodinâmica de Bagé é um novo credenciado na
região da campanha. Agora estão disponibilizados os serviços de exames
de cateterismos e as angioplastias (procedimentos cardíacos). O número
médio de atendimentos realizados ao mês é de 60, mas o local tem
capacidade para 140. Beneficiam-se do novo credenciado cidades como
Candiota e Dom Pedrito, entre outras.
Contato: (53) 3311.2407.
Endereço: Rua Gomes Carneiro, 1350 - Anexo a Santa Casa - Bagé/RS.

Em Chapecó, no oeste catarinense, confirmou-se o credenciamento do
Hospital da Unimed no município. A parceria disponibiliza aos
beneficiários da Cabergs a utilização dos serviços oferecidos por este
hospital. Entre eles destacamos o Centro Cirúrgico e Obstétrico, Urgência
e Emergência e o Pronto Atendimento.
Contato: (49) 3361. 1800.
Endereço: Av. Porto Alegre ,132 D, Centro - Chapecó/SC.

OSÓRIO
Clínica médica

Luis Carlos Fantin

Simone Van Den Broek

José Luiz Crippa

Rua João Sarmento, 910 - Centro

Fone: (51) 3663-7070 / 3601-2004

Rua João Sarmento, 910 - Centro

Fone: (51) 3663-7070 / 3601-2004

Rua João Sarmento, 437- sala 205

Fone: (51) 3663-1994

Pediatria

Sonia Maria Menezes Manfro

Clínica médica

Ataíde Basto da Silva Filho

Urgemed

Av. Marechal Floriano, 747 - centro

Fone: (51) 3663-6741

Av. Rubem Berta, 1311 sala 02

Fone: (51) 3661-4464

Av. Atlântida, 1810 - Centro

Fone: (51) 3661-1900/ 3684-1334

TRAMANDAÍ

Prontomed

Pediatria

Nara Maria Da Silva Morita

Rosangela S. Vianna

Av. Rubem Berta, 1470 / 101

Fone: (51) 3661-1235 / 3661-1223

Av. Emancipação, 1151 - Centro

Fone:

Av. Rubem Berta,1630

Fone: (

(51) 3661-3215

51) 3661-4527

Centro Hospitalar Santanense

Serten - Serviços de Hemodinâmica

Hospital da Unimed



Prevenção em foco

NÃO IMPORTA QUAL A SUA PRAIA,
SALVE SUA PELE
O câncer de pele é muito comum no Brasil e ocorre pelo excesso de
exposição aos raios ultravioletas do sol. Apesar da alta ocorrência, este tipo
de câncer, quando detectado em estágio inicial, possui elevado índice de
cura.

Os sintomas mais comuns em relação ao câncer de pele são:

mancha que dói, coça, sangra ou descama;

feridas que não cicatrizam em 4 semanas;

sinal que muda de cor, textura, tamanho, espessura e contorno.

A prevenção do câncer de pele baseia-se na proteção contra a radiação solar,
por meio da utilização de filtros solares (com fator de proteção igual ou
superior a 15) e acessórios protetores, tais como chapéus e óculos escuros.
Lembrando que o filtro solar deve ser reaplicado após cada mergulho e nos
casos de transpiração excessiva.

Pensando na prevenção de seus beneficiários, a Cabergs, em parceira com a
rede de farmácias Panvel, disponibiliza entre dezembro e fevereiro,
protetores e bloqueadores solares, marca própria Panvel, com descontos de
até 15%. A promoção vale em todos os estados da Região Sul. Além disso,
durante o mês janeiro, a Cabergs, através da Gerência de Promoção e
Prevenção à Saúde, realizará a blitz de prevenção do câncer de pele nas
agências Banrisul do litoral sul e norte do Rio Grande do Sul.

�

�

�

Procure um dermatologista se você tem alguma lesão suspeita na pele.

O diagnóstico precoce é muito importante para se obter a cura.
Fonte: Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Prevenção e controle do câncer: normas e recomendações do INCA.
Rev Bras Cancerol 2002;48(3):317-32.

Site Dr° Dráuzio Varella - http://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/cancer/cancer-de-pele/ Acesso
em 27/12/2012

As blitz nas Agências Banrisul
ocorrerão:

Outra ação que faz parte da
campanha “Não importa qual a sua
praia , salve sua pele” é a
realização, no , de
atividades

A programação inclui :
caminhada orientada, aula de
g i n á s t i c a e ;
verificação de pressão arterial,
orientação sobre fotoproteção,
entrega de material educativo e
intervenção teatral com os per-
sonagens Sol e Super Saúde. Além
disso, a equipe da Cabergs estará à
disposição para esclarecer dúvidas
dos beneficiários.

- 09 e 10 /01 - litoral sul e

- 16 e 17 litoral norte

dia 12 de janeiro
na Colônia de Férias do

Banrisul na praia de Rainha do
Mar.

/01 -

q u i c k m a s s a g e

CABERGS SAÚDE CONTRA O CÂNCER DE PELEsa ve
suape e



Qualidade de vida e bem estar

FÉRIAS TEM TUDO A VER COM
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Contate já e saiba como fazer o seu seguro!
seguros_vida@cabergsseguros.com.br   Tel. (51) 3210-9706

www.cabergsseguros.com.br

Planejar as férias escolares é uma dica quentíssima
para passar bem o verão, é a receita certa para
aproveitar de maneira saudável e divertida a estação e
a folga dos bancos escolares. Para os beneficiários, de
05 a 12 anos, a pedida é participar do Cabergs
Criança, cujo objetivo principal é estimular e
incentivar a promoção da saúde através da realização
de atividades que contemplem o lazer, a prática
esportiva, alimentação saudável, entre outras.

O Cabergs Criança ocorre nos meses de janeiro e
fevereiro no Centro Social Banrisul. São organizados
grupos semanais de até 30 crianças, que são
acompanhadas de monitores, com deslocamento
diário, da Cabergs até o Centro Social, em ônibus
fretado.
As atividades são cuidadosamente programadas e
desenvolvidas por experiente equipe de monitores,
das áreas da educação física, pedagogia, enfermagem
e, ainda, pela nutricionista, que prepara refeições
especiais para a criançada.

Como se inscrever no Cabergs Criança:

O Centro Social Banrisul

entre em contato com a Gerência de Prevenção e Promoção da
Saúde, na Rua Siqueira Campos, 736, 2º andar, Porto Alegre - RS. Contatos através do telefone
(51)3210.9986 ou pelo e-mail prevencao@cabergs.org.br. Ou acesse o link direto no site
http://www.cabergs.org.br/programa_cabergs_crianca.aspx

é composto por uma área verde e instalações diversas. Dispõe de piscinas,
churrasqueiras, quadra poliesportiva, restaurante. Além dos beneficiários, funcionários do grupo Banrisul,
pensionistas, dependentes e estagiários têm acesso ao local. No entanto, é preciso fazer a carteirinha e
pagar uma taxa de ingresso. O local fica na Estrada da Serraria, 3.100 e funciona de terças a domingos, das
9h às 16h.
Contato: (51) 3248.2223/2922.
Endereço: Estrada da Serraria, 3.100, Porto Alegre

Fazem parte da programação, entre outras:

Os grupos acontecerão de:

- atividades recreativas nas piscinas;

- jogos interativos nas quadras como vôlei, futebol
e  basquetebol, entre outros;

- oficinas: culinária, reciclagem, ecológica e
capoeira;

- momento cineminha, festa à fantasia, hora do
conto e jogos recreativos.

07 a 11 de janeiro; 14 a 18 de janeiro; 21 a 25 de
janeiro; 28 de janeiro a 01 de fevereiro; 04 a 08 de
fevereiro e de 18 a 22 de fevereiro.

CABERGS CRIANÇA


