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A Cabergs
passará a
ter uma
assistente
virtual

A tecnologia tem avançado rapidamente. Todos os dias surgem
novas ferramentas e formas de aplicá-las no dia a dia das pessoas.
E, ul�mamente, os bots (robôs) vêm ganhando espaço com os
avanços da inteligência ar�ﬁcial.
Para dar suporte ao atendimento e assegurar mais pra�cidade,
agilidade e segurança aos beneﬁciários na hora do contato, a
Cabergs em breve passará a contar com uma assistente virtual: a
Cássia. O nome faz referência à Cabergs Saúde e Seguros
Inteligência Ar�ﬁcial.
Por meio do auxílio da Cássia, será possível consultar os extratos
mensal e anual, pesquisar a rede credenciada, fazer a marcação de
consultas no ambulatório médico e a recuperação de senha, bem
como responder as principais dúvidas dos nossos beneﬁciários.
A assistente virtual foi criada via chatbot, um programa de
computador que simula a conversação entre pessoas para
responder as perguntas de forma mais próxima e pessoal.
No caso da Cabergs, a Cássia foi desenvolvida para transmi�r a
persona da marca com caracterís�cas como credibilidade,
acolhimento, carinho e seguridade aos nossos beneﬁciários. E
assim, proporcionar outras experiências cada vez mais
personalizadas e inovadoras.

Cabergs
Acontece
Fique por dentro de tudo que
rolou em setembro!

Curta a Cabergs no Facebook www.facebook.com/cabergssaude

10/09
Em setembro foi realizado 6° encontro do programa “De
Bem com a Vida” na sede da AFABAN - Associação dos
Funcionários Aposentados do Banco Banrisul. Tivemos uma
palestra com o tema “ Menos dor e mais qualidade de vida”
ministrada pelo Médico Fisiatra Marcelo Renkovski, da
Clínica iSaúde. Os par�cipantes puderam esclarecer muitas
dúvidas e foram alertados quanto aos perigos da
automedicação sem assistência de um médico. Este
programa é voltado aos associados aposentados,
pensionistas e seus cônjuges.

16, 17, 23, 24, 26 e 27 /09
A CABERGS, através da Gerência de Prevenção e Promoção
da Saúde, realizou o 4º grupo de 2019 do Programa de
Orientação à Gestação – POG. Os encontros ocorreram no
turno da tarde, no auditório do Sindbancários de Porto
Alegre, e contou com a presença de nove casais.

setembro amarelo
O mês de setembro é dedicado à campanha nacional de
prevenção ao suicídio. Ao logo de todo o mês, a CABERGS
realizou palestras abordando esta temá�ca; foram elas: “
Falar é a melhor solução”, com o médico psiquiatra Dr. Altair
Marcelo Tavares, “ A Revolução do autoconhecimento”, com
o médico psiquiatra Dr. Diogo Lara, e “ A importância do
ouvir e a valorização da vida”, com Anildo Fernandes,
voluntário do Centro de Valorização da Vida (CVV). As
palestras foram transmi�das ao vivo pelo Facebook da
CABERGS, sendo possível assis�-las através do endereço
www.facebook.com/cabergssaude . No site da ins�tuição há
várias matérias sobre o Setembro Amarelo, disponíveis no
BLOG Vida em Equilíbrio.

VOCÊ CONHECE O

SEGURO VIDA HOMEM?
O Novembro Azul visa chamar atenção para os
�pos de câncer masculino e a importância do
diagnós�co precoce. Pensando nisso, a
Cabergs Seguros desenhou o Seguro Vida
Homem em parceria com a Icatu Seguros.
Este seguro tem o intuito de incen�var os
homens, beneﬁciários do plano de saúde da
Cabergs, seja �tular ou dependente, a se
prevenirem contra os cânceres de próstata e
tes�culos.

O Diagnós�co de Câncer
Masculino é uma das
coberturas dessa apólice,
que garante ao segurado o
pagamento de uma
indenização, referente a
100% da cobertura básica
contratada, caso o mesmo
venha a ser diagnos�cado
com câncer primário de
próstata ou tes�culos.

Esse seguro possui ainda as seguintes coberturas:

Morte Natural e Acidental
Indenização Especial por Acidente (IEA)
Invalidez Permanente, Total ou Parcial, por Acidente (IPA).

A Cabergs Seguros reembolsa 100% das
despesas de dois exames preven�vos
anuais, quando realizados através do plano
de saúde da Cabergs:
PSA Livre – An�geno prostá�co especíﬁco – Código do exame
40316130
PSA Total – Código do Exame 40316149

ESTE SEGURO CONTA COM A SEGUINTE ASSISTÊNCIA:
Assistência 2° Opinião Médica: disponibiliza, por telefone,
diagnós�co e protocolos de tratamento, em caso de doenças
graves, emi�dos por médicos especialistas.

Para informações ou solicitação de cotação, entre em contato com a Cabergs Seguros através dos telefones

(51)3262.9247

(51)3262.9252
ou acesse o site: www.cabergsseguros.com.br/vida.

(51)3262.9258

O diagnóstico
precoce pode
salvar a sua vida
O mês de outubro ﬁcou rosa no mundo inteiro para Como sabemos, momentos di�ceis podem
chamar a sua atenção sobre um tema muito sobrecarregar as emoções. Por isso, além de todo o
importante: o câncer de mama. No Brasil, a cada ano, suporte durante o tratamento, Etelvina ainda conta
esse número cresce, em média, 29%. Porém, quando com acompanhamento psicológico e psiquiátrico,
disponibilizado pela Caixa de Assistência. O apoio
diagnos�cado no início, as taxas de cura são grandes.
O diagnós�co precoce pode salvar a sua vida
desses proﬁssionais é importante para que a doença
seja superada por completo.
Um exemplo é a história da aposentada Etelvina
Queiroz Bap�sta, de 65 anos, que descobriu um Para as outras mulheres, a aposentada deixa uma
mensagem:
câncer de mama, ainda em estágio inicial, em um
exame de ro�na, no ﬁm de 2018. Ela conta que não “Nunca deixem de fazer os exames preven�vos.
Nunca
deixem de fazer os exames
Descobrir a verdade a tempo pode curar”.
tem histórico familiar da doença, não �nha nenhum
preven�vos. Descobrir a verdade a
problema de saúde e levava uma vida saudável.
Mesmo assim, não deixava de fazer, anualmente, todos
tempo pode curar.
os exames preven�vos aconselhados pelos médicos da
Cabergs.

“

Ao receber o diagnós�co posi�vo, o apoio da família e
da equipe da operadora de planos de saúde serviu
como consolo para que ela enfrentasse a doença.
“A atenção, a clareza e o carinho que recebi da Cabergs
atenção,Graças
a clareza
e oposso
carinho
que
foi A
fundamental.
a ela, hoje
dizer que
sou
recebi da Cabergs
foi fundamental.
uma vencedora”.

“

Graças a ela, hoje posso dizer que sou
uma vencedora.

”

”

Fique atento aos sinais do
câncer de mama:
•
•
•
•
•

Nódulo ﬁxo e geralmente indolor.
Pele da mama avermelhada, retraída
ou parecida com casca de laranja.
Alterações no bico do peito.
Pequenos nódulos nas axilas ou no
pescoço.
Saída espontânea de líquido anormal
pelos mamilos.

Para iden�ﬁcá-los, não deixe de fazer o autoexame sempre sete dias após o início da menstruação.
Em relação à mamograﬁa, a recomendação, de forma geral, é realizar os exames preven�vos anualmente a
par�r dos 35 anos de idade. No entanto, converse com o seu médico e siga as orientações passadas por ele.
Quando a doença é detectada em fases iniciais, a necessidade de tratamentos agressivos diminui e
aumentam as chances de cura.

Setembro 2019

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

A variação de 33,90% nas despesas assistenciais em relação ao mês anterior referem-se à reversão
parcial da provisão de eventos a liquidar SUS, mencionada no indicador de sinistralidade.

A variação da sinistralidade foi de 0,75% relação ao mês anterior, em razão da reversão parcial da
provisão de eventos a liquidar SUS.
O índice das despesas administra�vas não apresentaram alteração relevante no período.

AGO./2019

24.459
63.568
11.321
1.672
7.997
109.017

R$ 619.132,35
R$ 264.820,46
R$ 412.733,58
R$ 712.629,38
R$ 1.062.686,07
R$ 550.687,50
R$ 424.566,77
R$ 714.698,99
R$ 1.655.343,98
R$ 7.464.293,25
R$ 13.881.592,33

R$ 45.963,05
R$ 17.307,91
R$ 21.044,04
R$ 31.065,64
R$ 39.293,81
R$ 30.722,90
R$ 19.855,15
R$ 35.592,41
R$ 53.411,76
R$ 125.002,00
R$ 419.258,67

R$ 2.026.165,98
R$ 2.649.607,18
R$ 503.534,50
R$ 11.612.366,59
R$ 437.314,86
R$ 17.228.989,11

10.459
8.959
19.418

R$ 812.574,84
R$ 1.214.401,31
R$ 2.026.976,15

14
7
1
1
1
11
35

24.459

Sete descredenciamentos
ocorreram por falta de
movimentação ﬁnanceira nos
úl�mos 24 meses e dois
solicitaram a saída do plano
por não terem demanda.

65.568

e odontológicas

1.672

7.997

(ambulatoriais e hospitalares)

8.536
32.440

e revisão:

40.514
R$ 14.300.851,00

,

