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CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE 2017
A Cabergs Saúde antecipou-se 
em relação ao calendário 
n a c i o n a l  e  i n i c i o u  s u a  
Campanha de Vacinação Contra 
a Gripe no começo de abril, dia 7. 
Uma novidade dessa edição foi 
o contato prévio com os 
beneficiários responsáveis para 
manifestar seu interesse e do 
seu grupo familiar, a fim de 
balizar a compra das vacinas e 
garantir que todos os beneficiá-
rios recebessem a dose da 
imunização.
O Dia D da Campanha aconteceu 
no dia 8, no ambulatório da 
Cabergs, em Porto Alegre, e no 
Sindicato dos Bancários em 
Santa Maria, aplicando mais de 
mil doses de vacina nos 
beneficiários e dependentes. 

Além de imunizar os beneficiári-
os, a Cabergs Saúde procurou 
informar, através dos seus meios 
de comunicação, sobre os vírus 
que atingem a população e seus 
sintomas. A campanha, que 
tinha data prevista para encerrar 
no dia 20, foi prorrogada até o 
dia 25 de abril.

A Campanha deste ano 
ocorreu em 63 cidades do 
Estado e distribuiu um total 
de 6.500 doses.

GRIPE
pegar você!

Não deixe a



Conheça a Cabergs

NOVOS DESCONTOS PARA BENEFICIÁRIOS DA

CABERGS SAÚDE NA PANVEL

Seguro Vida Mulher  

beneficiário, basta apresentar a 

Carteira da Cabergs, que pode ser 

a física ou a digital disponível no 

aplicativo da operadora, receber o 

benefício e efetuar o pagamento. 

Os beneficiários cadastrados no 

PROFARM podem, ainda, utilizar o 

sistema de débito em folha de 

pagamento do beneficiário res-

A Rede de Farmácias Panvel ampli-

ou seus descontos para beneficiá-

rios da Cabergs Saúde, tanto para 

vendas a prazo como para venda à 

vista. Os medicamentos genéricos 

passaram de 22% a 50% de des-

conto, e os de marca e similares, 

de 16% para 18%.

O desconto é válido para qualquer 

ponsável. "O aumento do descon-

to facilita o acesso aos medica-

mentos prescritos pelos médicos e 

permite que os beneficiários 

façam seus tratamentos com um 

custo menor", afirma Paulo Mala-

barba, gerente de assistência à 

Saúde da operadora.

- Diagnóstico definiti-
vo de câncer primário 
de mama e ginecológi-
co: garante à segurada 
o pagamento de uma 
indenização no valor 
de 100% do capital segurado indivi-
dual, caso a segurada seja diagnosti-
cada com câncer primário de mama 
ou ginecológico.
- Morte natural e acidental.
- Indenização Especial por Morte 
Acidental (IEA).
- Invalidez Permanente, Total ou 
Parcial, por Acidente (IPA).
Pensando no bem-estar, esse seguro 
conta com as seguintes assistências: 
-  disponibiliza Auxílio-natalidade:
todas as orientações necessárias para 
uma rotina saudável, tanto para a 
criança como para os pais, e garante a 
entrega de cestas com utensílios para 
mamães e bebês.
-  disponibiliza Assistência mulher:
serviços ligados à informação nutrici-
onal, assistência educacional aos 
filhos, assistência automóvel e 
serviços emergenciais.

A Cabergs Seguros, em parceria com a Icatu Seguros, desen-
volveu um  pensado exclusivamente para as Seguro de Vida
mulheres beneficiárias do plano de saúde.   
Acreditamos que a prevenção é a melhor maneira de se 
proteger. Sendo assim, esse seguro foi desenvolvido com o 
intuito de incentivar as mulheres a se prevenirem contra 
os cânceres de mama e ginecológico.

A Cabergs Seguros reembolsará 100% das despesas de 
dois exames preventivos anuais, são eles: Papanicolau - 
coleta de material cervicovaginal - Mamografia convencio-
nal bilateral. Além disso, possui as seguintes coberturas: 

Mulher  protegida 

e prevenida 

vive a vida

com mais intensidade

Para mais informações ou para solicitar uma cotação, entre em contato com a Cabergs Seguros 
através dos telefones: (51)3262.9245, (51)3262.9247, (51)3262.9252, (51)3262.9258 ou acesse 
o site: http://www.cabergsseguros.com.br/vida.



Prevenção em foco

No calendário de Prevenção da Cabergs Saúde, março é o mês dedicado ao combate e à prevenção do Câncer 

Colorretal. A doença, que acomete o cólon (um segmento do intestino grosso) e o reto, atinge cerca de 35 mil 

indivíduos ao ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA. O Câncer Colorretal, também 

chamado de câncer de cólon e de reto e de câncer do intestino grosso, é tratável, na maioria dos casos, quando 

diagnosticado precocemente e quando não apresenta metástase.

A maioria dos tumores se inicia a partir de lesões benignas que crescem nas paredes internas do intestino 

grosso, conhecidas como pólipos. A maneira mais eficaz de prevenir o aparecimento de câncer é remover essas 

lesões antes que se tornem malignas. A detecção é feita através do exame de colonoscopia.

"Dos 35 mil casos previstos em 2016, cerca de 50% dos indivíduos vai a óbito, e a nossa possibilidade de 

diminuir essa mortalidade é a prevenção e o diagnóstico precoce", afirma o coloproctologista Francisco Dacanal, 

da Clínica Oncotrata. De acordo com o Dr. Francisco, os principais fatores de risco para o câncer de intestino são:

Além disso, o rastreamento é um método eficaz de prevenção do câncer e significa procurar o câncer antes que 

ele apresente sintomas. "Recomenda-se o rastreamento para prevenção em todos os indivíduos acima dos 50 

anos, independentemente de sinais e sintomas e de história familiar", afirma o especialista. 

Vale lembrar que manter um intestino saudável faz parte da prevenção da doença. "O intestino é responsável 

pela absorção da maioria dos nutrientes e da maior parte de água no organismo", afirma a nutricionista Juliana 

Andrade. Segundo ela, em seu funcionamento normal, os alimentos percorrem todo o sistema digestivo a uma 

velocidade metabólica ideal, impedindo que a massa alimentar e o bolo fecal fiquem retidos por mais tempo do 

que o necessário. Dessa forma, um intestino saudável ajuda a eliminar com regularidade os metabólitos tóxicos 

do organismo. Quando a alimentação é descuidada, o sistema todo sofre consequências. "Uma alimentação 

moderna, com consumo excessivo de alimentos refinados, refrigerantes, fast-foods, carnes processadas, 

embutidos e defumados, além de aditivados e agrotóxicos, desregulam seu funcionamento e não são saudáveis 

para o intestino", completa. 

É preciso ficar de olho nos sintomas e procurar auxílio médico sempre que necessário. Cuide-se!

MARÇO VINHO E A PREVENÇÃO 
DO CÂNCER COLORRETAL

- Mudança no hábito intestinal 
(diarreia ou prisão de ventre).
- Desconforto abdominal 
com gases ou cólicas.
- Sangramento nas fezes.
- Sangramento anal.
- Sensação de que o 
intestino não se esvaziou 
após a evacuação.

Confira os principais sinais de 
doença cancerígena colorretal (INCA):

Fatores genéticos: como a presença de pólipos no intestino grosso e casos da doença na família, principalmente quando 

vários parentes apresentam a doença.

Idade: acima de 60 anos o risco de desenvolver CCR aumenta bastante. Como a doença leva em média 10 anos para se desenvolver, do 

pólipo ao câncer, é indicada a realização da primeira colonoscopia aos 50 anos.

Dieta: principalmente uma dieta pobre em fibras vegetais, frutas e verduras, e rica em gorduras e carnes, especialmente defumada.

Obesidade, Tabagismo, Etilismo e Sedentarismo: de modo geral, são fatores de risco para todos os tipos de câncer, inclusive o do 

intestino.

Doenças inflamatórias intestinais: as mais comuns são a Retocolite Ulcerativa e a Doença de Crohn. 

- Perda de peso sem razão 
aparente.
- Cansaço.
- Fezes pastosas de cor escura.
- Náuseas e vômitos.
- Sensação dolorida na região anal, 
com esforço ineficaz para evacuar.



Qualidade de vida e bem-estar

Envelhecer com saúde é pensar em 
cada fator que possa levar o indiví-
duo a uma vida com mais bem-estar, 
autonomia ,  independência  e 
participação. O envelhecimento, de 
acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), representa uma 
série de mudanças complexas que 
envolvem tanto o âmbito físico 
quanto social, por isso é importante 
ter consciência que a ausência de 
doenças não significa, necessaria-
mente, uma terceira idade de 
qualidade.

Pensando nisso, há cerca de 15 anos 
a OMS utiliza o termo “Envelheci-
mento Ativo”, que representa um 
processo de "otimização das 
oportunidades de saúde, participa-
ção e segurança, com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida à 
medida que as pessoas ficam mais 
velhas". Envelhecimento ativo 
significa manter a autonomia e 
independência no caminho para a 
terceira idade, devendo ser visto 
como uma meta fundamental para a 
sociedade e para os governantes. 
Vale ressaltar que o envelhecimento 
ocorre dentro de um contexto que 
envolve não apenas o indivíduo, 
mas também os amigos, colegas de 
trabalho, vizinhos e, principalmente, 
os membros da família. Isso significa 
que é essencial existir uma relação 
de interdependência e solidarieda-
de entre as gerações, indivíduos 
jovens e velhos, e que essa relação 
ofereça ajuda e apoio mútuos 
quando for necessário.

E você, como encara o envelheci-
mento? “Envelhecer hoje é, sem 
dúvida, muito diferente do que era 
há duas gerações. O desenvolvi-
mento da medicina e da ciência 
trouxe um aumento na perspectiva 
de vida, permitindo que os seres 
humanos vivam mais e com melho-
res condições”, afirma a psicóloga 
Cristiane Pan Nys. De acordo com a 
especialista, isso trouxe alguns 
desafios extras: o que fazer com os 
anos a mais de vida? Como vivê-los 
plenamente? Como tornar esses 
anos produtivos, mesmo perante as 
dificuldades degenerativas?

“A velhice pode ser o momento do 
apogeu da consciência e da plena 
sabedoria em ação. O momento em 

que finalmente nos resta tempo 
para usufruir plenamente de nossos 
relacionamentos afetivos mais 
importantes, de desfrutar dos 
nossos amigos e da vida”, defende 
Cristiane. “A velhice é, também, o 
momento das reconcil iações: 
reconciliar-se consigo, com todas as 
decisões da vida, com todas as 
pessoas importantes, com todos os 
conflitos antigos”.

O primeiro passo da Claudia Severo 
para aceitar a sua idade foi deixar de 
pintar os cabelos. “Eu me libertei da 
tintura e passei a aceitar meus 
cabelos brancos”, afirma a aposen-
tada, de 59 anos. Para ela, um 
envelhecimento saudável significa, 
em primeiro lugar, aceitar a idade 
que tem e a época que vive. “Acredi-
to que ter amigos é fundamental, 
um grupo de pessoas com a mesma 
idade que a gente. Isso ajuda a 
entender melhor as mudanças que 
estamos passando, pois percebe-
mos que essas pessoas passam 
pelas mesmas dores e alegrias que a 
gente!”. Claudia aproveitou o tempo 
livre com a chegada da aposentado-
ria para fazer cursos, trabalhos 
manuais, viagens e passeios, além 
de participar de três grupos de 
terceira idade. Um deles é o De Bem 
com a Vida, da Cabergs Saúde. 

O programa promove encontros 
mensais com abordagens vivencia-
is, desenvolvendo temas como 
saúde emocional e física, lazer, 

nutrição, atividades físicas, entre 
outros. No De Bem com a Vida, os 
participantes são incentivados a 
adotar condutas benéficas e 
prazerosas para a saúde e estimula-
dos para o convívio em grupo, o 
autocuidado e a prática de hábitos 
saudáveis.

Quem também frequenta o grupo é 
o Seu Valter Zasso. O assessor 
técnico aposentado divide o tempo 
livre em diversas atividades. “Não 
dá pra ficar parado, tem que estar 
em movimento, cuidar do intelecto, 
ler, escrever, ter responsabilidades 
e compromissos. Eu, por exemplo, 
sou 'motoboy' das minhas filhas”, 
brinca. Valter ainda é voluntário do 
Centro de Valorização da Vida há 10 
anos, onde realiza o atendimento e 
ainda faz cursos de atualização com 
frequência. “Ter esse trabalho e 
esse contato com as pessoas faz 
muito bem para a saúde”, completa. 

Envelhecer com saúde é respeitar 
cada particularidade desse proces-
so, cuidando da saúde física sem 
nunca esquecer que a saúde 
mental é fundamental para uma 
terceira idade com autonomia, 
autorrealização e participação 
social. Cuide-se, em todas as 
idades!

QUE TAL ENVELHECER COM MAIS SAÚDE?

#abrilprata



GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

As receitas assistenciais não apresentaram variação relevante no período. Em março, a variação das 
despesas foi de - 5,23%, em razão da despesa administrativa não recorrente informada no mês 
anterior, referente a honorários advocatícios relacionados à recuperação de INSS sobre pagamentos 
a autônomos. 

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

Acompanhe Nossa Gestão



Mostra a relação entre despesas administrativas

e o total das receitas com operação de planos

de saúde (contribuições). 

INDICADORES DE ATENDIMENTO

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 Administrativas = Despesas 

Administrativas/Contraprestações Efetivas.

A sinistralidade no mês de março/2017, embora menor que o mês anterior, recebeu o impacto do crescimento

das despesas assistenciais em relação ao mesmo mês do ano anterior (24,37%), superando a variação das

receitas do período (13,35%). O custeio administrativo acumulado em março/2017 reflete a despesa não

recorrente informada no mês anterior, referente a honorários advocatícios relacionados à recuperação de INSS

sobre pagamentos a autônomos.

Acompanhe Nossa Gestão



Acompanhe Nossa Gestão

GESTÃO ASSISTENCIAL

CREDENCIAMENTOS 

A busca pela excelência na rede de credenciados é constante, o trabalho de 
conferência de profissionais e serviços sem movimentação financeira por no mínimo 
12 meses foi o motivo pelo qual um dentista, duas clínicas e oito médicos tiveram 
seu desligamento. 

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA 



PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS

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

Você está a uma 
SENHA de um 
excelente atendimento!

Cada vez mais serviços credenciados estão aderindo ao Portal Cabergs Saúde. Por isso, é essencial
que você, beneficiário, memorize a sua senha para utilização da rede.

Você pode alterar a sua senha a qualquer momento através do Aplicativo ou do site Cabergs Saúde.

Atenção: a senha deve ser uma sequência numérica, de seis dígitos, de fácil
memorização. Ela deverá ser digitada por você para validar o atendimento na rede credenciada, 

substituindo a assinatura em guias de papel.

IMPORTANTE: em hipótese alguma a senha deverá ser revelada ao atendente. 
Em caso de dúvida, contate a Cabergs pelo 0800 051 2142.


