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MAPA 
EPIDEMIOLÓGICO É 
LANÇADO NA 
CABERGS
No dia 13 de julho, a diretoria da 
Cabergs apresentou, para seus 
colaboradores, o projeto de construção 
do Mapa Epidemiológico. Em conjunto 
com o Portal Cabergs Saúde e o 
Business Intelligence (BI), o Mapa faz 
parte das prioridades do planejamento 
previsto para os primeiros dois anos da 
atual gestão. Seu principal objetivo é 
conhecer a população atendida pela 
operadora, minimizando os fatores de 
risco e otimizando a gestão de doentes 
crônicos. Além disso, busca, dessa 
forma, compreender a razão do alto 
custo da saúde no Brasil.

Ao identificar os fatores causadores das 
enfermidades através de um Mapa 
Epidemiológico bem estruturado, será 
possível proporcionar dados essenciais 
para o planejamento, a execução e 
avaliação das ações de prevenção, 
controle e tratamento das doenças, bem 
como estabelecer prioridades. 

“Queremos conhecer nossa população, 
entender seu comportamento e atuar e 
interferir neste comportamento de 
maneira a melhorar sua qualidade de 
vida, melhorar sua conduta em relação à 
saúde”, afirma o diretor-presidente 
Fernando Zingano. De acordo com 
Zingano, informações específicas da 
população atendida pela entidade 
podem contribuir para a melhor 
administração dos planos de saúde, a 
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diminuição dos custos com doenças e 
melhores resultados em prevenção e 
promoção à saúde.

Para o projeto, foi criado um grupo 
específico de trabalho, composto por 
uma equipe multidisciplinar, com os 
seguintes especialistas: Paulo Nunes, 
coordenador da Gerência de Assistên-
cia à Saúde, Hernani Robin Junior, 
médico do Ambulatório da Cabergs, 
Ana Michelle Torres, analista da 
Gerência de Prevenção e Promoção da 
Saúde, e Deise Salaberry, assistente 
social da Gerência de Relacionamento 
com o Beneficiário. Esse grupo irá atuar 
através de questionários epidemioló-
gicos, softwares para gerenciamento 
da população e soluções baseadas em 
evidências científicas.

Com a aplicação de bons métodos e a 

criação de desenhos epidemiológicos, 

a Cabergs poderá trabalhar com dados 

de qualidade e assim analisar sua 

complexidade. Dessa forma, a Entidade 

terá uma base consistente de co-

nhecimento sobre a saúde de sua 

população, podendo identificar suas 

necessidades e intervir com ações 

coletivas. Ademais, isso pode gerar o 

desenvolvimento de mais Programas 

de Prevenção e Promoção da Saúde e o 

monitoramento de hábitos e compor-

tamentos, ou seja, mais bem-estar para 

o beneficiário. Também haverá menos 

custos para a operadora, bem como o 

reconhecimento das entidades repre-

sentativas e dos beneficiários.



Conheça a Cabergs

ENTENDA COMO FUNCIONA O 
REEMBOLSO DOS PLANOS DA CABERGS
Você sabe como funciona o reembolso do seu plano de saúde? Confira no quadro abaixo se seu plano oferece essa opção e como você deve 
proceder para reembolsar os valores gastos. 

Para esclarecimentos, consulte as instruções de preenchimento do formulário SR (Solicitação de Reembolso) no seu verso, ou ligue para o telefone 0800 051 2142.

* Informações extraídas das cartilhas. Para mais informações, acesse as cartilhas no site www.cabergs.org.br > Planos e Programas de Saúde. 

A Cabergs Seguros, em parceria com a Argo 

Seguros, passou a oferecer novos produtos 

para funcionários e clientes do Banrisul: RC 

Profissional para Médicos, RC Profissional 

para Dentistas e Seguro para Bikes.  

O seguro RC Profissional para Médicos e 

Dentistas conta com vantagens como: defesa 

dos profissionais contra ações judiciais e 

administrativas, ressarcimento e indeniza-

ções, condenações e acordos, entre outras. 

Para quem desfruta da bicicleta no convívio 

com os amigos e a família ou a utiliza para 

exercícios, o Seguro para Bikes garante 

diversos benefícios tais como: coberturas 

para roubo, furto qualificado, acidentes/da-

nos no transporte, entre outros.

Para mais informações, acesse o site da 

Cabergs Seguros: www.cabergsseguros.-

com.br, ou entre em contato através do 

telefone: (51) 3262-9255.

NOVOS PRODUTOS NA CABERGS SEGUROS

EXISTE REEMBOLSO? COMO SOLICITAR VALORES PRAZO

PAM 

Nas localidades onde não existirem 
profissionais ou serviços credenciados, o 
beneficiário será reembolsado das despesas 
que efetuar com serviços cobertos pelo seu 
plano.

Preencher a Solicitação de Reembolso (SR), que 
se encontra disponível no site da CABERGS, na 
área logada do beneficiário, e enviar ou entregar 
pessoalmente no Serviço de Atendimento ao 
Beneficiário (SABE), juntamente com o 
comprovante de pagamento original (recibo ou 
nota fiscal) e, quando for o caso, prescrição, 
laudo etc.

Até os limites estabelecidos nas 
tabelas adotadas pela CABERGS, 
observadas as Taxas de Participação 
nas Despesas (TPDs) atribuídas aos 
beneficiários.

Para requerer o reembolso: até 90 dias
da data de pagamento da despesa. 
Para o crédito: até 30 dias da entrega da 
SR. O extrato semanal de reembolso 
poderá ser consultado no site da 
Cabergs.

PAM II

Nas localidades onde não existirem Redes 
Credenciadas, serviços próprios ou convênio 
de reciprocidade, o beneficiário será 
reembolsado das despesas que efetuar com 
serviços cobertos pelo seu plano.

Preencher a Solicitação de Reembolso (SR), que 
se encontra disponível no site da CABERGS, na 
área logada do beneficiário, e enviar ou entregar 
pessoalmente no Serviço de Atendimento ao 
Beneficiário (SABE), juntamente com o 
comprovante de pagamento original (recibo ou 
nota fiscal) e, quando for o caso, prescrição, 
laudo etc.

Até os limites estabelecidos nas 
tabelas adotadas pela CABERGS, 
observadas as Taxas de Participação 
nas Despesas (TPDs) atribuídas aos 
beneficiários.

Para requerer o reembolso: até 90 dias
da data de pagamento da despesa. 
Para o crédito: até 30 dias da entrega da 
SR. O extrato semanal de reembolso 
poderá ser consultado no site da 
Cabergs.

POD I

Será admitido para o procedimento CONSULTA 
ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA  prestado por 
profissionais ou clínicas não credenciados pela 
CABERGS e na hipótese de não existirem ou 
não estarem disponíveis os serviços pelo 
Sistema de Livre Escolha Dirigida.

Preencher a Solicitação de Reembolso (SR), que 
se encontra disponível no site da CABERGS, na 
área logada do beneficiário, e enviar ou entregar 
pessoalmente no Serviço de Atendimento ao 
Beneficiário (SABE), juntamente com o 
comprovante de pagamento original (recibo ou 
nota fiscal) e, quando for o caso, prescrição, 
laudo etc.

O beneficiário responsável será 
reembolsado das suas despesas ou as 
de seus dependentes até o limite 
estabelecido pela LPO, observadas as 
Taxas de Participação nas Despesas 
(TPDs).

Para requerer o reembolso: até 90 dias
da data de pagamento da despesa. 
Para o crédito: até 30 dias da entrega da 
SR. O extrato semanal de reembolso 
poderá ser consultado no site da 
Cabergs.

Será admitido para o procedimento CONSULTA 
ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA 
prestado por profissionais ou clínicas não 
credenciados pela CABERGS e na hipótese de 
não existirem ou não estarem disponíveis os 
serviços da Rede Credenciada. A CABERGS 
poderá exigir a apresentação de relatório 
odontológico e de exames complementares 
que a comprovem o procedimento.

Preencher a Solicitação de Reembolso (SR), que 
se encontra disponível no site da CABERGS, na 
área logada do beneficiário, e enviar ou entregar 
pessoalmente no Serviço de Atendimento ao 
Beneficiário (SABE), juntamente com o 
comprovante de pagamento original (recibo ou 
nota fiscal) e, quando for o caso, prescrição, 
laudo etc.

O beneficiário responsável será 
reembolsado das suas despesas ou as 
de seus dependentes até o limite 
estabelecido pela LPO, observadas a 
as Taxas de Participação nas 
Despesas (TPDs).

Para requerer o reembolso: até 90 dias
da data de pagamento da despesa. 
Para o crédito: até 30 dias da entrega da 
SR. O extrato semanal de reembolso 
poderá ser consultado no site da 
Cabergs.

POD III

PROMED

Será admitido o reembolso do subsídio 
assegurado pelo PROMED exclusivamente nas 
seguintes hipóteses: a) supensão do direito de 
compra a prazo nas farmácias credenciadas à 
CABERGS; b) inexistência ou indisponibilidade 
de farmácia credenciada à CABERGS por 
ocasião da aquisição do medicamento; c) 
aquisição de medicamento em condições mais 
vantajosas que as oferecidas na venda a prazo 
pelas farmácias credenciadas à CABERGS.

Preencher a Solicitação de Reembolso (SR), que 
se encontra disponível no site da CABERGS, na 
área logada do beneficiário, e enviar ou entregar 
pessoalmente no Serviço de Atendimento ao 
Beneficiário (SABE), juntamente com o 
comprovante de pagamento original (recibo ou 
nota fiscal) e prescrição médica.

O valor do reembolso será creditado 
na conta corrente indicada pelo 
beneficiário, por ocasião da sua 
inscrição na CABERGS, e será limitado 
a 50% do preço pago pelo 
medicamento, observados os preços 
máximos constantes nas Tabelas 
adotas pela Instituição.

Para requerer o reembolso: até 60 dias 
da data da compra do medicamento. 
Para o crédito: até 30 dias da entrega da 
SR. O crédito ocorre nas segundas-
feiras, quando também é disponibilizado 
o extrato semanal de reembolso, que 
pode ser consultado no nosso site.

PAM



Prevenção em foco

PROGRAMA DE BEM COM A VIDA 
A chegada da aposentadoria traz uma 
companhia estranha a quem trabalhou 
a vida inteira: uma agenda recheada de 
tempo livre. É importante procurar 
preencher esse tempo com atividades 
de lazer, prazerosas, que envolvam as 
áreas de interesse do aposentado, 
como exercícios físicos e artísticos, ou 
ocupações intelectuais e sociais. 

“O lazer nesta faixa etária tem o 
objetivo de despertar as potencialida-
des dos idosos para aspectos criativos e 
sociais, estimulando a socialização, o 
compartilhar de experiências, a sen-
sibilidade, as emoções, a comunicação, 
o aprendizado de coisas novas, 
permitindo-lhes uma vida ativa, com 
mais satisfação e qualidade”, conta 
Marta Pezzi, gerente de Prevenção e 
Promoção da Saúde da Cabergs. 

Visto que o perfil epidemiológico da 
população brasileira aponta para a 
tendência de envelhecimento popula-
cional com aumento de prevalência das 
doenças crônicas associado ao estilo de 
vida dos indivíduos, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) reco-

menda que os programas voltados a 
essa população apresentem foco na 
promoção da saúde do idoso, através 
do incentivo à incorporação ou manu-
tenção de hábitos e atitudes saudáveis, 
como alimentação balanceada e prática 
de atividade física.

A CABERGS, ciente desses aspectos tão 
importantes para a manutenção da 
saúde e qualidade de vida, implantou, 
em novembro de 2014, o Programa De 
Bem com a Vida. Esse programa, voltado 
para os beneficiários aposentados, 
seus cônjuges e para pensionistas, foi 
estruturado com o objetivo de esti-
mular a adoção de condutas benéficas 
e prazerosas para esse público, 
estimulando a prática de atitudes 
saudáveis e o autocuidado com a 
saúde, além da prevenção do iso-
lamento social, através do convívio em 
grupo. 

O primeiro encontro foi realizado no 

Centro Social Banrisul e batizado de 

“Encontrão”. Na ocasião, os beneficiári-

os puderam vivenciar várias atividades 

voltadas ao bem-estar e à promoção da 

saúde, como caminhada orientada, 

oficinas de ioga e pilates, aula de dança 

de salão, além de um pequeno show 

com sucessos dos anos 1960/70. 

A partir da repercussão positiva do 

encontro, e contando com a parceria da 

Associação dos Funcionários Aposenta-

dos do Banrisul (AFABAN), em setembro 

de 2015 o Programa passou a promover 

encontros mensais, mantendo no final 

do ano o “Encontrão”, no Centro Social. 

Desde então, já foram realizados nove 

encontros, abordando temas como 

alimentação saudável, ergonomia do 

sono, importância da atividade física, 

memória e qualidade de vida na 

terceira idade, e oficinas de meditação, 

de ioga flex e de ritmos. Além disso, 

com a orientação da nutricionista do 

Ambulatório CABERGS, dra. Juliana 

Andrade, os participantes elaboraram 

um livro com suas receitas saudáveis. 

Até o final do ano, estão programados 

mais cinco encontros, incluindo o 

Encontrão.

Baixe o 
aplicativo 
Cabergs 
Saúde 

Agora você conta com a facilidade do aplicativo Cabergs 
Saúde. Os serviços disponíveis no site na palma da sua 
mão. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular.

Para sistema iOS (Apple)

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

Para sistema Android

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

Para mais informações e inscrição, contatar a Gerência de Prevenção e Promoção da Saúde: prevenção@cabergs.org.br ou 32629212.



Qualidade de vida e bem-estar
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COLESTEROL 
O colesterol é considerado um vilão para a saúde, mas, 
apesar da má fama, ele não é uma substância maléfica ao 
organismo. É preciso, apenas, tê-lo sob controle e manter os 
níveis equilibrados. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM), o colesterol é uma gordura encontrada 
naturalmente no corpo, sendo fundamental para o 
funcionamento normal do organismo, visto que é um 
componente estrutural das membranas celulares. "O 
colesterol serve de matéria-prima na produção de 
membranas ou paredes celulares, na produção de hormôni-
os e até como fonte de reserva energética", afirma Dr. Lázaro 
Krummenauer, cardiologista do ambulatório da Cabergs. 

Em contrapartida, o excesso de colesterol no corpo pode 
causar um processo chamado aterosclerose, que é o 
acúmulo de gorduras, colesterol e outras substâncias nas 
paredes das artérias e dentro delas. O resultado disso é uma 
predisposição para a angina (dor no peito) e para o infarto do 
miocárdio, quando o depósito acontece nas artérias 

coronárias, e para o Acidente Vascular Cerebral (AVC), quando 
o depósito ocorre nas artérias cerebrais.

Para evitar que o problema chegue a esse ponto, é importante 
manter os exames em dia, já que o colesterol alto é uma 
doença silenciosa, que geralmente apresenta sintomas 
quando o problema está crônico. "O colesterol alto pode ser 
detectado através da sintomatologia clínica, exames 
laboratoriais e de imagem, como ecografia, ressonância 
magnética, angiografias e cateterismos", conta Dr. Lázaro. 

Foi através de exames de rotina que Décio Braga, funcionário 
da Cabergs, descobriu que estava com níveis de colesterol 
muito acima do recomendado. “Não havia qualquer sintoma 
relacionado”, afirma. No caso de Décio, o colesterol alto 
estava associado a questões genéticas. “Minha mãe, com 86 
anos, é rigorosa na dieta alimentar e evita gorduras, porém 
seu metabolismo, mesmo assim, mantém o colesterol muito 
acima dos limites”. 

Apesar de ser uma substância natural do organismo, cerca de 
30% do colesterol encontrado no corpo tem origem na dieta. 
"Alimentos como margarinas, carnes gordas, frituras e 
queijos amarelos aumentam os níveis de colesterol ruim", 
alerta Dr. Krummenauer. Décio encontrou na alimentação o 
melhor tratamento para o problema. “Seguindo o pensamen-
to de Hipócrates: 'que seu remédio seja seu alimento, e que 
seu alimento seja seu remédio', certamente teremos uma 
vida saudável. Mudar hábitos é a parte mais difícil, pois exige 

abrir mão de comer alimentos que estavam com frequência 
nos cardápios, como gema de ovo, manteiga, frituras. Mas a 
alimentação foi sendo adaptada, e alguns itens foram 
incorporados ou substituíram os não recomendados”, conta. 
“Além disso, em razão do nível de colesterol, foi necessário 
tomar medicação para o controle”. 

Além da alimentação em casa, foi preciso abrir mão das 
facilidades oferecidas pelo mercado de alimentação no dia a 
dia, como lanches prontos, congelados e guloseimas. O 
resultado? Mais ânimo para realizar atividades físicas e 
menos riscos para a saúde. Parabéns, Décio!

Uma dieta equilibrada aliada a hábitos saudáveis é a receita 
para que as taxas de colesterol permaneçam em níveis 
adequados. É relevante ressaltar que é importante manter 
seus exames em dia. Com simples mudanças, é possível 
manter seu colesterol nos níveis desejados! Cuide-se!

Segundo a SBEM, existem dois 

tipos de colesterol: 

HDL COLESTEROL BOM

LDL COLESTEROL RUIM

HDL +LDL = Colesterol Total 

Boa - menor que 200

Suspeita - entre 201 e 239 

Elevada - maior que 240


