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Você sabia que a boca desempenha importantes funções 
que repercutem na saúde de todo o organismo? Além de 
exercer um papel fundamental na fala, mastigação e 
respiração, a boca é a maior cavidade do corpo a ter 
contato direto com o meio ambiente. Ela é a porta de 
entrada para bactérias e outros microrganismos 
prejudiciais à saúde. Uma boa higiene bucal diminui o 
risco de desenvolvimento de problemas bucais e 
dentários, contribuindo com a saúde de forma geral.

Sempre comprometida em promover a saúde, a Cabergs 
oferece o Plano de Assistência Odontológica III (POD III). 
Ele cobre os procedimentos realizados no consultório 
particular de profissionais e clínicas credenciadas das 

seguintes áreas e/ou especialidades: consultas e 
prevenção, odontopediatria, dentística, endodontia, 
periodontia, prótese, radiologia, cirurgia bucomaxilofacial 
e ortodontia.

Outra vantagem do POD III é que os procedimentos de 
prevenção não geram despesa adicional ao beneficiário.   
Consulta odontológica de ingresso, procedimentos 
preventivos que compreendem profilaxia e aplicação 
tópica de flúor e são realizados a cada 6 meses pelos 
beneficiários, e a aplicação de selante com ou sem técnica 
invasiva para beneficiários até 14 anos não incluem taxa 
de participação nas despesas (TPD).

Conheça o 
Plano de 
Assistência 
Odontológica 
da Cabergs e 
cuide da sua 
saúde bucal

Quem pode se inscrever no POD III?
Empregados de Associadas Patrocinadoras, aposentados e pensionistas pela Fundação Banrisul e os dependentes 
diretos destes. 
Autopatrocinados da Fundação Banrisul de Seguridade Social e os empregados que se desligarem das Associadas 
Patrocinadoras por demissão sem justa causa ou por aposentadoria, mesmo que não sejam participantes da Fundação 
Banrisul, e os dependentes diretos destes. 
Dependentes indiretos dos beneficiários responsáveis de planos.

Em qualquer localidade em que uma das Associadas 
Patrocinadoras possuir sede, filial ou agência será 
possível encontrar uma rede credenciada. A relação de 
toda rede pode ser encontrada no site da Cabergs. 
Entre em contato com o serviço de atendimento ao 
beneficiário  e saiba mais sobre o POD III. Ele pode ser 

acionado via telefone, internet, balcões de 
autoatendimento ou presencial na sua própria sede. 
A sua saúde bucal merece toda a atenção.
Faça sua inscrição. Trata-se de um excelente plano com 
alta cobertura a um preço acessível.



Programa voltado aos associados 
aposentados, pensionistas e seus 
cônjuges. Este encontro  
contextualizou a temática das relações 
- por meio de um bate - papo com a 
psicóloga Zhelide Quevedo Hunter - 
atuante na área de psicologia da 
maturidade.  O evento ocorreu no 
Auditório da Fundação Banrisul de 
Seguridade Social (FBSS) e contou com 
a presença de 20 participantes.

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

18/06 –  palestra “Como anda a alimentação dos nossos filhos” 

ag
en

da

11/06 - 3° encontro “De Bem com a Vida”

palestra “Do sedentarismo 
para a qualidade de vida”

Sob a temática “Como anda a alimentação 
dos nossos filhos”, a nutricionista da 
Clínica iSaúde, Marise Bard, abordou a 
importância de incentivarmos os 
pequenos a uma alimentação saudável. O 
encontro, que faz parte do ciclo de 
palestras do Calendário da Saúde da 
Cabergs, ocorreu no Auditório da Direção 
Geral  do Banrisul, sendo prestigiado por 
40 empregados do banco.

No mesmo mês, o Educador físico Rafael  
Lima Lopes, da empresa Nolimiar, trouxe a 
temática  “Do sedentarismo para a 
qualidade de vida”, destacando o 
potencial da atividade física regular para a 
manutenção da saúde, redução de riscos 
e prevenção de doenças.  A palestra foi 
ministrada nas dependências da Direção - 
Geral, com público estimado em torno de 
40 pessoas.   



Você sabia que a hepatite é uma inflamação do 
fígado causada por vírus ou pelo uso de alguns 
remédios, álcool e outras drogas? Isso mesmo. 
Como vimos durante o mês de julho na 
Cabergs, ela é uma doença, na maioria das 
vezes, assintomática. Mas pode causar 
cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, 
vômitos, dor abdominal, pele e olhos 
amarelados, urina escura e fezes claras.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são 
as causadas pelos vírus A, B e C. A transmissão 
do tipo A é fecal-oral, por contato entre 
indivíduos ou por meio de água ou alimentos 
contaminados pelo vírus. Já os tipos B e C 
estão presentes no sangue, no esperma e no 
leite materno. Por isso são consideradas 
doenças sexualmente transmissíveis. Também 
existem, ainda, os vírus D e E.

Hábitos de higiene, como lavar as mãos e os 
alimentos e cozinhá-los bem, são atitudes 
importantes na prevenção. Também lembre-se 
de não compartilhar objetos de uso pessoal 
como giletes, escovas de dentes e utensílios de 
manicure. Sempre use preservativos durante as 
relações sexuais e tenha certeza de que os 
materiais utilizados para fazer tatuagens e 
colocar piercings são descartáveis.

Durante o tratamento, é indispensável o 
acompanhamento de um médico. Em alguns 
casos, é necessário restringir o uso de 
medicamentos, uma vez que o fígado doente 
não consegue metabolizar corretamente os 
fármacos, aumentando as chances de produzir 
ainda mais toxinas e prejudicando o 
organismo. Repouso, hidratação e boa 
alimentação são fundamentais.

Saiba mais sobre as hepatites virais



A variação de -5,19% nas receitas refere-se à dedução do valor dos convênios de reciprocidade
(corresponsabilidade cedida), registradas conforme as normas da ANS.

A redução de 1,04% nas despesas, quando comparadas ao mês anterior, reflete a estabilidade do 
nível de gastos no período.

Os índices de sinistralidade e das despesas administrativas não sofreram variações relevantes em 
relação ao mês anterior.
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Receitas: contribuições dos 
associados e das 
patrocinadoras. Despesas: 
gastos assistenciais (consultas, 
exames, terapias e 
internações), mais as despesas 
administrativas. 
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Dos descredenciamentos 
realizados nesse mês, oito 
foram por falta de 
movimentação financeira nos 
últimos 24 meses e três por 
não possuir mais interesse em 
atender pelo plano de saúde.  
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