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Cabergs lança o piloto do Mapa Epidemiológico
com sucesso e já prepara os próximos passos

No mês de junho deste ano, a
Cabergs lançou o piloto do Mapa
Epidemiológico, projeto desenvolvido pela operadora em 2016, com o
propósito de conhecer melhor a
população atendida. O piloto foi
disponibilizado para os funcionários
e, posteriormente, deverá ser
lançado para todos os beneficiários.
O Mapa Epidemiológico da Cabergs
consiste em um questionário
contendo 25 questões objetivas,
disponibilizado no site da Entidade,
na área restrita do beneficiário, com
questões sobre hábitos de saúde.
“Este estudo proporciona excelen-

tes oportunidades para estruturação de ações educativas e acompanhamento, permitindo, assim,
redução dos fatores de risco
incidentes na população assistida
da Cabergs”, afirma o coordenador
do projeto, Paulo Nunes.
O piloto do Mapa Epidemiológico
esteve disponível do dia 1º ao dia
19 de junho e foi direcionado aos
beneficiários titulares e dependentes. Durante esse período, 80% do
público-alvo respondeu ao questionário. No estudo, foram consideradas algumas variáveis para a
formulação da análise, entre elas:

sedentarismo, hipertensão,
diabetes, colesterol, obesidade,
tabagismo, entre outras.
Com o lançamento e resultado do
piloto, o próximo passo é a apresentação do Mapa Epidemiológico para
toda a rede de beneficiários do
grupo Banrisul, programado para
agosto deste ano. De acordo com
Nunes, o questionário possibilita
estratégias de implantação de
programas para a prevenção de
agravos crônicos, bem como ações
para estimular o estilo de vida
saudável.

Conheça a Cabergs

CARTA VERDE
O Seguro Carta Verde é um seguro
de responsabilidade civil obrigatório para a circulação de veículos
em viagens internacionais com
destino à Argentina, ao Uruguai e
Paraguai. Portanto, sem a contratação do Seguro Carta Verde o
veículo é impedido de circular
pelo país de destino.
Mesmo que você já possua seguro
de cobertura total do veículo, com
extensão de perímetro para a
América Latina, também é obriga-

tório que apresente o seguro
Carta Verde, pois possui documentação, coberturas e valores de
garantias padrão para o Mercosul.
Além disso, sua apresentação é
obrigatória na fronteira para
poder transitar com o veículo no
país de destino. Assim qualquer
terceiro que sofra danos causados
por acidentes provocados pelo
veículo segurado tem direito à
indenização por meio do seguro
Carta Verde.

Para a contratação do seguro, os
limites mínimos de indenização
são (valores em dólares norteamericanos): US$ 40.000,00 por
pessoa, cobrindo danos corporais,
morte, despesas médicohospitalares e/ou invalidez e US$
20.000,00 por terceiros, cobrindo
danos materiais.

Para solicitar cotação do seguro Carta Verde, entre em contato com a Cabergs Seguros por meio de
telefone ou e-mail:
E-mail: seguros_auto@cabergsseguros.com.br
Telefone: (51) 3262-9259 / (51) 3262-9251

Qualidade de vida e bem-estar

O MÊS DE JUNHO FOI VERMELHO NA CABERGS
A doação de sangue é um ato de solidariedade que
pode salvar muitas vidas. A Cabergs Saúde dedicou este
mês para a campanha Junho Vermelho, com objetivo de
ressaltar a importância da doação de sangue. Todos os
dias acontecem centenas de acidentes, cirurgias e
queimaduras violentas que exigem transfusão, assim
como os portadores de hemoﬁlia, leucemia e anemias.
No Brasil, a média de doadores é de 1,8% da população,
um número abaixo do necessário para suprir todas as
necessidades de sangue no país, sendo 2% o ideal.
No dia 14 de junho, instituído pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) como o Dia Mundial do Doador
de Sangue, a Cabergs proporcionou para seus
beneﬁciários a palestra "Doação de sangue, um

-Estar em boas condições de saúde.
-Apresentar documento oﬁcial de
identidade com foto.
-Ter idade entre 16 e 69 anos,
sendo que os candidatos a doadores com
menos de 18 anos deverão estar
acompanhados pelos pais ou responsável legal.
-Pesar no mínimo 50 Kg com desconto
de vestimentas.

estímulo à solidariedade", com a enfermeira Michele
Monteiro, do banco de sangue do Hospital Mãe de
Deus. A palestra foi transmitida ao vivo, no Facebook
da Entidade, na qual foram esclarecidos os passos
para a doação de sangue, bem como os pré-requisitos
para ser um doador.
Homens e mulheres podem doar sangue, porém o
intervalo de doações é diferente para cada um. Os
homens devem esperar 60 dias entre uma doação e
outra, podendo ser realizadas até 4 doações por ano.
Já as mulheres precisam de uma pausa de 90 dias
entre as doações, podendo doar até 3 vezes por ano.
Se você deseja se tornar um doador, deve estar atento
a algumas exigências, são elas:

-Ter, no máximo, 60 anos para realizar a
primeira doação.
-Não estar em jejum e evitar alimentação
gordurosa.
-Ter dormido pelo menos 6 horas antes
da doação.
-Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas
12 horas anteriores à doação.
-Não fumar pelo menos duas horas
antes da doação.

A Cabergs Saúde oferece aos seus beneﬁciários o
Programa de Doação de Sangue - PROSANGUE, que tem o
objetivo de incentivar a doação voluntária e oferecer o
suprimento de sangue para quem necessita. Atualmente,
o programa conta com 304 doadores voluntários
cadastrados. Para fazer parte do PROSANGUE, entre em
contato com a Gerência de Prevenção e Promoção da
Saúde, através do telefone (51) 3262.9212 ou pelo email prevencao@cabergs.org.br.
Observe se você possui os pré-requisitos e seja um
doador. O seu ato pode salvar muitas vidas e ainda
encorajar outros a se tornarem doadores também. Para
quem precisa, todos os tipos de sangue interessam!

Acompanhe Nossa Gestão

GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

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

A redução de 12% nas despesas administrativas no mês de maio contribuiu para a variação de
-2,52% nas despesas totais do mês.

Índice de Sinistralidade = Despesas
Assistenciais/Receitas de Contribuições.

Índice de Despesas Administrativas = Despesas
Administrativas/Contraprestações Efetivas.

A sinistralidade demonstra a relação entre
despesas assistenciais e o total das receitas
de contribuições.

Mostra a relação entre despesas administrativas
e o total das receitas com operação de planos
de saúde (contribuições).

A sinistralidade do mês de maio/2017 demonstra a tendência de crescimento das despesas assistenciais, observada
no mesmo período em anos anteriores.

Acompanhe Nossa Gestão

INDICADORES DE ATENDIMENTO
maio

GESTÃO ASSISTENCIAL
CREDENCIAMENTOS
Novamente, a falta de movimentação ﬁnanceira
foi o principal motivo de descredenciamentos,
resultando no cancelamento de nove contratos.
Outros dois foram cancelados por cobrança
irregular; dois em razão de os proﬁssionais
estarem encerrando suas atividades; e um
optou por realizar apenas atendimentos
particulares.

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

CURTA nossa página e ﬁque

SEMPRE bem-informado!
/cabergssaude
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