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ESTAMOS PRONTOS PARA O PRÓXIMO SEMESTRE!

Recentemente, a diretoria da 
Cabergs Saúde apresentou aos 
seus colaboradores o Projeto 
Gestão por Processos. O objetivo 
foi desenvolver uma visão proces-
sual das atividades, contando com 
todos os setores no processo 
produtivo. Essa estratégia possibi-
lita a identificação das atividades 
que não agregam valor, das etapas 
críticas (gargalos) e das atividades-
chave. Para aplicar a Gestão por 
Processos, é necessária a dedica-
ção dos colaboradores e uma 
consultoria para dar o suporte 
técnico. Com o trabalho desses 
dois grupos, foi possível finalizar 
quatro processos desde a implan-
tação do projeto, sendo eles: 
Credenciamento, Ressarcimento 
ao SUS, Compras e Autorizações 
prévias. O coordenador do projeto, 
José Eduardo Cruz, destaca: 
“Estamos analisando os processos 
críticos e não críticos, oportunizan-
do melhorias para a empresa”. 
Dentre os resultados do projeto, 
Cruz ressalta os avanços observa-
dos no processo do Ressarcimento 
do SUS, em que identificou o 
problema das rotinas realizadas 
manualmente, que dificultava a 
administração dos prazos soli-
citados pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, a ANS. O 
coordenador diz que é possível 
visualizar a melhoria, pois no início 
do processo já ocorre a importação 
do arquivo juntamente com os 
dados do sistema Cabergs,  
acelerando a busca de informações 
para identificar o beneficiário. 

Além disso, a Cabergs proporcio-
nou aos funcionários dois dias de 
workshops sobre BMP - Gestão de 
Processos de Negócio, realizados 
em março e maio, levando maior 
conhecimento, inovação e melho-
rias no trabalho dos colabora-
dores. Com processos mais claros e 
dinâmicos, toda a sistemática é 
aprimorada, e o objetivo alcan-
çado: ser a melhor operadora de 
plano de saúde no segmento de 
autogestão.  Neste segundo 
semestre, a Cabergs espera 

aprimorar ainda mais a siste-
mática, com processos claros e 
dinâmicos. A implementação das 
melhorias já mapeadas irão 
continuar, além de atender a 
outros segmentos ligados às 
atividades principais. “O Crono-
grama não é por setor, pois a ideia 
é gestão por processos, logo a 
priorização é sobre os proce-
dimentos principais”, ressalta José 
Cruz.



Conheça a Cabergs

SEGURO VIAGEM TERRESTRE
NACIONAL E INTERNACIONAL
A Cabergs Corretora, além do seguro para viagens aéreas e marítimas, está lançando mais um produto 
destinado às suas viagens: o Seguro Viagem Terrestre.

  O que é?
É um seguro viagem que conta com diversas coberturas. É destinado para qualquer pessoa que vá viajar, 
seja de carro, moto, motorhome ou ônibus, e deseje viajar com maior tranquilidade e segurança. 

  Qual o âmbito geográfico de cobertura?
O seguro viagem terrestre pode ser contratado tanto para viagens ao exterior quanto para viagens 
dentro do Brasil. Para tal, basta informar o destino no ato da contratação.

  Posso contratar Seguro Carta Verde e Seguro Viagem Terrestre?
Os dois seguros podem ser contratados. O Seguro Carta Verde é obrigatório para dar a entrada do 
veículo no país de destino (Argentina, Uruguai e Paraguai) e segura apenas os danos causados a tercei-
ros, já o Seguro Viagem Terrestre visa segurar o viajante de acidentes e contratempos ocorridos durante 
a viagem.
Lembramos que um é o complemento do outro, sendo o Seguro Carta Verde obrigatório.

Despesas médicas e hospitalares em caso de 
enfermidade (por evento).
Despesas médicas para esportes (lazer).
Despesas farmacêuticas (por evento).
Regresso sanitário.
Traslado médico.
Convalescença em hotel (dia).
Reembolso de gastos por demora de bagagem 
extraviada.
Cancelamento de viagem.
Interrupção de viagem.
Seguro de morte acidental.
Coordenação na indicação de prestador de serviços 
médicos nacional e internacional.
Transmissão de mensagens urgentes.
Coordenação dos serviços de assistência jurídica 
em caso de acidente de trânsito.

Despesas médicas e hospitalares em caso de 
acidente (por evento).
Despesas médicas com doenças preexistentes 
ou crônicas (emergência e urgência).
Despesas odontológicas.
Fisioterapia (prescrição médica).
Traslado de corpo.
Extensão de internação hospitalar.
Despesas extraordinárias por permanência 
forçada.
Regresso de menor ou idoso desacompanhado.
Acompanhamento familiar (tkt aéreo e 
hotel/dia).
Seguro de bagagem extraviada.
Seguro de invalidez permanente por acidente.
Serviços de comunicação para coordenação  
de assistência.
Coordenação dos traslados de emergência.
Coordenação dos serviços de assistência de 
fiança em caso de acidente de trânsito.

ACIDENTE ENFERMIDADE

Confira as Coberturas do Seguro Viagem Terrestre

Entre em contato com a Cabergs Seguros e solicite sua cotação:
E-mail: seguros_vida@cabergsseguros.com.br
e comercial@cabergsseguros.com.br    
Telefone: (51) 3262-9252 / (51) 3262-9247 / (51) 3262-9258 /  (51) 3262-9245 / (51) 3262-9267



Qualidade de vida e bem-estar

As hepatites são doenças virais 
que atacam o fígado e podem 
levar à hospitalização ou morte. 
Na maioria dos casos, as 
hepatites são silenciosas e só se 
manifestam quando já estão em 
estado crônico, no qual é 
possível o desenvolvimento de 
câncer e cirrose.  Existem cinco 
tipos de hepatite, classificadas 
por letras: A, B, C, D e E. O risco 

de contrair essa doença pode ser 
maior do que você imagina, pois 
além da transmissão mais 
comum, através do contato físico 
e relação sexual, ela também 
pode ser contraída em hospitais, 
salões de beleza, estúdios de 
tatuagem e através do 
compartilhamento de agulhas no 
consumo de algumas drogas. 
Quando se manifestam, os 

Entenda melhor como ocorre a contaminação de cada um dos tipos de hepatite:

Hepatite C

Hepatite D

Hepatite A
Contaminação: contato com indivíduos ou no consumo de água e alimentos que 
estejam contaminados pelo vírus.

Hepatite B

Contaminação: compartilhamento de objetos pessoais como lâminas de barbear e 
escovas de dente, contato com sangue contaminado, através de seringas e objetos 
cortantes, e relações sexuais sem preservativo.

Contaminação: contato com sangue contaminado através de seringas e objetos 
cortantes e relações sexuais sem preservativo.

Contaminação: para contrair esse tipo de hepatite é necessária a infecção prévia por 
hepatite B. Nessas condições, pode ser contraída por contato com sangue 
contaminado, através de seringas e objetos cortantes, e relações sexuais sem 
preservativo.

Hepatite E
Contaminação: contato com indivíduos ou no consumo de água e alimentos que 
estejam contaminados pelo vírus.

Para prevenir-se, evite as formas de contágio 
citadas.  No combate às hepatites do tipo A e B, 
contamos, ainda, com a ajuda da imunização, 
pois são as únicas que podem ser prevenidas 
através da vacinação.

#maiodourado#maiodourado

sintomas comuns de hepatite 
são cansaço, tontura, enjoo e/ou 
vômitos, febre, dor abdominal, 
pele e olhos amarelados, urina 
escura e fezes claras.

 ATENÇÃO ÀS HEPATITES VIRAIS



Acompanhe Nossa Gestão

GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

As receitas assistenciais não apresentaram variação relevante no período. Entretanto, as despesas 
cresceram 9,28% em relação ao mês anterior, decorrente da utilização dos serviços, com destaque 
para o item internações.

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

Mostra a relação entre despesas administrativas

e o total das receitas com operação de planos

de saúde (contribuições). 

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 do mês de abril/2017 demonstra a tendência de crescimento, observada no mesmo período

em anos anteriores.



Acompanhe Nossa Gestão

INDICADORES DE ATENDIMENTO

GESTÃO ASSISTENCIAL
CREDENCIAMENTOS 

Do resultado da atualização cadastral realizada 
nesse mês, o principal motivo foi a falta de 
movimentação financeira por no mínimo 12 
meses, derivando no desligamento de cinco 
profissionais. Outros dois descredenciamentos 
foram realizados por falta de interesse do 
profissional. Já os motivos falecimento, 
alteração de CNPJ, encerramento de atividade, 
cobrança particular irregular e atendimento 
particular por opção somam seis 
desligamentos.  

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA 



Acompanhe Nossa Gestão

PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS

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

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS POR TIPO DE ATENDIMENTO
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