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Novas
atualizações
no APP da
Cabergs Saúde
O Aplicativo da Cabergs Saúde tem novas
funcionalidades, com vistas a continuar garantindo
praticidade, segurança e comodidade, além de um
novo layout, para facilitar a utilização por parte dos
beneficiários.
Agora o usuário conta com um sistema de Alerta de
Medicamentos, um lembrete no celular para o
controle e o sucesso do tratamento. Basta o
paciente registrar a hora de tomar os remédios, as
quantidades e os intervalos. Dessa forma é mais
fácil assegurar o alívio dos sintomas e o tratamento
do problema de saúde.
Também é possível, daqui em diante, solicitar o
reembolso e o acompanhamento do status pelo
celular, assim como no site. Além de dispensar a
necessidade de papel, a opção permite verificar as
solicitações abertas, as reprovadas e seu motivo e as
reembolsadas.
Do mesmo modo, se você necessitar de autorização
para a realização de algum procedimento, poderá
acompanhar o andamento das GAPs (Guias de
Autorização Prévia) pelo aplicativo.

Outra novidade importante é a Carteirinha Virtual
em modo off-line, que serve para situações em que
o beneficiário estiver sem acesso à Internet.
Como cuidamos de sua saúde e não apenas
tratamos as doenças, o novo aplicativo facilitará o
acesso às campanhas de prevenção por meio de
banners educativos na tela do menu principal.
Com o aplicativo é possível, além das últimas
atualizações, ter acesso à Carteira Virtual, que
substitui a física e dispensa a etiqueta autocolante,
encontrar a rede credenciada, acessar os extratos da
conta, atualizar o cadastro e, até mesmo, alterar
senhas.
O aplicativo Cabergs Saúde é gratuito e está
transformando-se em uma central de acesso rápido
a todos os serviços, por isso baixe agora no seu
celular e desfrute dessas facilidades. Se você já
utiliza o app, não se esqueça de atualizá-lo para a
nova versão.

Sob a temática
“Vitaminando a melhor
idade”, a nutricionista da
Cabergs, Cristine Santarém,
preparou um bate-papo e
uma oﬁcina sobre
alimentação com os
participantes do 2° encontro
“De Bem com a Vida”, nas
dependências da ACM
esportes Centro.

Curta a Cabergs no Facebook e ﬁque por dentro de nossos conteúdos e novidades.
https://www.facebook.com/cabergssaude/

#COMBATE AEDES
TODOS JUNTOS
CONTRA O
MOSQUITO

O Ministério da Saúde convoca a população brasileira a
continuar, de forma permanente, com a mobilização
nacional pelo combate ao Aedes Aegypti, mosquito
transmissor da dengue, zika e chikungunya, doenças
que podem gerar outras enfermidades, como
microcefalia e Guillain-Barré.
O período do verão é o mais propício à proliferação do
mosquito Aedes Aegypti por causa das chuvas e,
consequentemente, é a época de maior risco de
infecção por essas doenças. No entanto, a
recomendação é não descuidar nenhum dia do ano e
manter todas as posturas possíveis em ação para
prevenir focos em qualquer época do ano.
A população, portanto, deve ﬁcar atenta e redobrar os
cuidados para eliminar possíveis criadouros do
mosquito. Essa é a única forma de prevenção. Faça a
sua parte. #CombateAedes

DENUNCIE FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI:
Quando o foco do mosquito Aedes Aegypti é detectado
e não pode ser eliminado pelos moradores ou pela
população, como em terrenos baldios ou lixos
acumulados na rua, a Secretaria Municipal de Saúde
deve ser acionada para remover os possíveis
focos/criadouros. Faça sua parte!
Fonte:
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes#fake

Atenção e cuidado com sua saúde ocular
Cerca de 80% das informações que recebemos
são obtidas pela visão, por isso os olhos merecem
atenção especial. Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), a poluição, que tem aumentado
ano após ano, afeta a saúde de nossos olhos.
Altos níveis de poluição atmosférica causam
alterações nas glândulas da pálpebra e interferem
na qualidade da lágrima, diminuindo a proteção
dos olhos e aumentando as chances de infecções
oculares, como conjuntivite, por exemplo.
Como é difícil evitarmos locais sem poluição,
atitudes como usar óculos escuros com ﬁltro para
os raios ultravioleta, lavar as mãos com
frequência, fazer pausas curtas durante a leitura,
não usar maquiagem de terceiros, nunca dormir
com lentes de contato e consultar o
oftalmologista regulamente são fundamentais.
A avaliação oftalmológica inicia-se logo nos
primeiros dias de nascimento com o "teste do

olhinho", segue com acompanhamento semestral
até os dois anos e, a partir daí, anualmente.
Uma alimentação equilibrada contribui para a
saúde dos olhos. A ingestão de peixes, por
exemplo, melhora toda a circulação sanguínea,
incluindo a estrutura ocular, que recebe mais
oxigênio e todos os nutrientes que precisa para
manter a visão saudável. Já os legumes, as frutas
e as verduras ajudam a proteger a estrutura
ocular responsável pela percepção de cores. A
cebola e o alho ajudam a evitar doenças como o
glaucoma.
Agora que você já sabe mais sobre o que afeta
sua saúde ocular e como protegê-la, ﬁque atento
e cuide com carinho dos seus olhos, aﬁnal, é por
intermédio deles que você enxerga o mundo.
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Receitas: contribuições dos
associados e das
patrocinadoras.
Despesas: gastos assistenciais
(consultas, exames, terapias e
internações), mais as despesas
administrativas.

As receitas assistenciais mantiveram-se estáveis em relação ao mês anterior.
Nas despesas assistenciais a variação foi de 34,72% em relação ao mês anterior, em razão da maior
utilização dos planos em consultas, exames e internações. Entre os gastos com maior relevância no
período, destacam-se os materiais médicos e medicamentos – internações.

A sinistralidade aumentou 1,48% em relação ao mês anterior, resultado do crescimento das
despesas assistenciais do período.

437
866
1.072
236
1.754
2.193

ABR./2018
12.365

TELEFÔNICOS
SITE
PESSOAIS
AUTORIZAÇÕES
MALOTE
E-MAIL
AMBULATÓRIO MÉDICO
SERVIÇO SOCIAL

32.231

26285
74745
10917
1.453
9.373
122.773

R$ 623.768,36
R$ 290.995,98
R$ 542.175,80
R$ 846.540,60
R$ 978.212,54
R$ 614.657,15
R$ 528.143,77
R$ 762.010,94
R$ 2.003.777,65
R$ 9.994.479,26
R$ 17.184.762,05

R$2.102.606,39
R$ 2.811.721,93
R$ 454.590,84
R$ 11.815.842,89
R$ 522.177,60
R$ 17.706.939,65

R$ 63.914,46
R$ 21.825,69
R$ 26.974,92
R$ 38.271,55
R$ 54.413,80
R$ 41.268,25
R$ 23.416,71
R$ 50.166,73
R$ 62.725,57
R$ 139.199,92
R$ 522.177,60

R$ 689.373,73
R$ 950.610,32
R$ 1.639.984,05

8.876
7.323
16.199

12
5
0
2
2
18
39

O principal motivo de
descredenciamento continua
sendo a falta de movimentação
ﬁnanceira nos últimos 24
meses, que representa a
exclusão de 50% do total de 20
proﬁssionais. Os demais foram
por estarem encerrando as
atividades e não terem
interesse em atender aos
planos de saúde.
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