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Cabergs é líder no
segmento Saúde
na premiação
500 Maiores do Sul
O Grupo AMANHÃ realizou mais uma edição das
"500 Maiores do Sul", o mais importante ranking
regional de empresas do Brasil, que apresenta as
grandes organizações do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. O evento aconteceu no dia 07 de
novembro, na ExpoUnimed em Curitiba (PR). O
presidente da Cabergs, Fernando Zingano, esteve
presente para receber a premiação em nome da
instituição.
No segmento Saúde com Maior Rentabilidade sobre
Receita a Cabergs destacou-se como líder.
Na categoria "100 Maiores do Sul" a operadora de
plano de saúde ocupou a 84ª posição no ranking,
crescendo duas posições em relação a 2018.

O projeto é realizado com o apoio técnico da PWC
Brasil, uma das maiores prestadoras de serviços
profissionais do mundo nas áreas de auditoria e
consultoria. Ela utiliza os balanços das empresas,
avaliados segundo o índice Valor Ponderado de
Grandeza (VPG), média ponderada entre a Receita
Líquida, Patrimônio Líquido e Resultado.
A Diretoria se sente honrada pelo reconhecimento
da gestão, pelo segundo ano consecutivo e agora na
liderança, e agradece a todos os colaboradores,
beneficiários e patrocinadoras, que são
fundamentais para essa conquista.

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

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

08/10
Este mês o 7° encontro do programa “De Bem Com a Vida” teve
como cenário a Orla do Guaíba. A CABERGS, em parceira com a
ACM Esportes, promoveu uma caminhada orientada com saída da
ACM, na Av. Washington Luis, em direção ao Gasômetro. Nossos
par�cipantes ainda receberam orientações dos educadores �sicos
quanto ao uso adequado dos aparelhos de ginás�ca das
academias ao ar livre. Após o término da a�vidade ﬁzeram um
lanche nutri�vo para repor as energias. Os encontros do De Bem
com a Vida acontecem na segunda terça- feira do mês. Este
programa é direcionado aos associados aposentados, pensionistas
e seus cônjuges.

outubro rosa
Outubro é o mês dedicado mundialmente à prevenção do câncer
de mama e a CABERGS intensiﬁcou a campanha es�mulando o
autocuidado da saúde de nossas beneﬁciárias, a ﬁm de prevenir
este �po de câncer.
Durante todo o mês no BLOG Vida em Equilíbrio, no site da
ins�tuição, foram postadas matérias tratando deste assunto, bem
como envio de e-mail e SMS chamando atenção para a saúde
feminina. No dia 15/10 realizamos uma palestra no Auditório da
Direção Geral do Banrisul com o Dr. Leônidas Machado, Médico
Mastologista da Oncoterápica – Clínica de Oncologia, com o tema
“Prevenção do Câncer de Mama”. No dia 29/10 ocorreu outra
palestra na sede da Cabergs com o Dr. André L. Silva , Médico de
Família e Comunidade da clínica iSaúde, falando sobre “Saúde
Integral da Mulher”.
As palestras foram transmi�das ao vivo pelo Facebook da
CABERGS, sendo possível assis�-las através do endereço
www.facebook.com/cabergssaude .

ENAB 2019
No dia 22/10 a CABERGS par�cipou do 2º ENAB – Encontro Nacional
dos Aposentados do Banrisul em Balneário Camboriú – SC. Foi
realizado um circuito de saúde, em que os par�cipantes puderam
aferir a pressão arterial, ﬁzeram teste rápido de glicose, bioimpedância
(exame que analisa a composição corporal do indivíduo) e receberam
orientações nutricionais e de saúde de uma nutricionista e enfermeira.
A equipe do SESI SC esteve presente nesta ação em parceria com a
CABERGS.

Último FIGS
de 2019
debate as
novidades
da inteligência
artificial na saúde
As tendências da inteligência artificial e da
telemedicina: esse foi o tema da última edição do
Fórum de Inteligência e Gestão de Saúde (FIGS) da
Cabergs, que aconteceu na manhã do dia 28 de
novembro. Os convidados foram o Diretor Executivo
do Centro Clínico Gaúcho (CCG), Fábio Rossetto, e o
representante da América Latina da RAPID, Renato
Cunha.
O Diretor Presidente da Cabergs, Fernando Zingano,
abriu o evento compartilhando o desejo da diretoria,
que foi sempre firmar um compromisso da
operadora de planos de saúde com a prevenção.
Segundo ele, iniciativas como o FIGS refletem esse
posicionamento. “Para nós é um momento muito
especial, pois estamos mudando a forma como
vamos prestar assistência às vidas cuidadas pela
Cabergs”.
Fábio Rossetto, que recentemente lançou o serviço
de teleorientação no CCG, iniciou o encontro
falando sobre como a inteligência artificial pode
transformar uma empresa e proporcionar mais
qualidade de vida aos usuários.

“A tecnologia auxilia e agiliza os
modelos de negócio que antes
eram mais difíceis de implantar.”
A teleorientação, por exemplo, é um canal dedicado
a esclarecer dúvidas sobre saúde e a prestar
orientações específicas após o atendimento
telefônico. Esse atendimento é realizado por uma
equipe especializada de enfermeiros que orienta
qual a melhor conduta a ser adotada. O serviço

preserva a saúde do usuário, que não se expõe a
riscos e otimiza custos gerais.
O avanço no tratamento do acidente vascular
cerebral (AVC), graças à inteligência artificial, é outro
exemplo que deve ser citado. Recentemente essa
tecnologia possibilitou aos médicos visualizar e
identificar, em casos de AVC, quais as áreas do
cérebro já foram atingidas e quais estão em risco.
Isso estendeu a janela de tratamento da doença de 6
para 24 horas.
Para Renato Cunha, a saúde enfrenta quatro grandes
desafios: o uso ineficiente da informação, o
retrabalho e o desperdício, o cuidado fragmentado e
as barreiras à inovação.

“A solução está em centralizar
processos e decisões no
paciente.”
A Telemedicina faz parte dessa solução, pois usa
tecnologias modernas da informação e de
telecomunicações para fornecer informação e
atenção médica a pacientes e outros profissionais de
saúde situados em locais distantes. Isso significa
saúde onde, como e quando o paciente precisar.
O Diretor Financeiro e Administrativo da Cabergs,
Roberto Noal, encerrou o encontro afirmando que
essas ferramentas de assistência aos beneficiários
são fundamentais na promoção à saúde e bem-estar,
principal compromisso da instituição. Depois,
conduziu as perguntas do público aos convidados. A
próxima edição do FIGS será divulgada em breve.

Lazer e diversão
marcam mais
uma edição do
Encontrão
Anual de Bem
Com a Vida

O Encontrão Anual de Bem com a Vida deste ano
aconteceu no dia 12 de novembro, no Centro Social
Banrisul, em Porto Alegre. Cerca de 100 beneficiários
aposentados e pensionistas do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul participaram do evento que durou o dia
todo.

promove encontros mensais na Cabergs, com
atividades e conteúdos que proporcionam saúde e
qualidade de vida.

Entre as atividades, os participantes fizeram uma
caminhada orientada, oficina de florais e de papel
colorido, treino funcional para a terceira idade e ainda
participaram de um baile com professor de dança. No
encerramento ainda foram escolhidos os tradicionais
Rei e Rainha do Encontrão. Este ano os vencedores
foram os aposentados Elisabetha Vargas e Jorge
Arnoldo.
Representantes do Centro de Valorização da Vida (CVV)
também participaram e ministraram uma palestra
sobre prevenção ao suicídio. Infelizmente esses casos
apresentam números preocupantes na terceira idade
devido a diversos fatores. No entanto, a Cabergs faz
questão de mostrar que a vida pode continuar sendo
muito bem vivida, com saúde e bem-estar, após os
sessenta anos.
O casal Maria Jaci, de 62 anos e Mário Clarino, de 68
anos, contam que já participam do Encontrão há
quatro edições. “O mais legal é a interação com as
pessoas, as novas amizades. É sempre tudo muito
divertido e cheio de surpresas”.
A aposentada Iladi Thomas, de 63 anos, participou do
evento pela primeira vez. “Achei tudo maravilhoso. A
melhor parte foi reencontrar os colegas da época do
banco e colocar a conversa em dia”.
O Programa de Bem com a Vida existe desde 2015, é
voltado aos aposentados e pensionistas do Banrisul e

De acordo com Paula Azambuja, integrante da
Gerência de Prevenção e Promoção da Saúde (GPP) da
Cabergs, as atividades do De Bem com a Vida
desenvolvem a capacidade funcional dos idosos e
auxiliam na prevenção à depressão. “A gente percebe
que nessa idade eles passam por muitas perdas e
transformações e participar de um grupo como esse
ajuda muito, pois eles encontram pessoas que vivem
as mesmas coisas que eles. Eles se identificam uns com
os outros”.

As reuniões mensais acontecem na segunda
terça-feira de cada mês na Cabergs.
Para mais informações sobre como
par�cipar, basta enviar um e-mail para
prevencao@cabergs.org.br ou entrar em
contato pelo telefone (51) 3262.9210.

Vida em equilíbrio

Fique
atento ao
câncer de
próstata

Durante o mês de novembro falamos sobre prevenção e combate do câncer de
próstata, o �po mais frequente no homem representando quase 30% dos casos da
doença no sexo masculino, quando se exclui os cânceres de pele não melanoma.
Alguns estudos revelam que a prá�ca de a�vidade �sica e a prevenção da obesidade
reduzem o risco de se desenvolver a doença. No entanto, o diagnós�co precoce ajuda a
diminuir os casos de morte e eleva as taxas de cura para 90%.
O rastreamento do câncer de próstata deve começar aos 50 anos de idade na
população masculina em geral e a par�r dos 45 anos para indivíduos negros ou com
familiares diagnos�cados com a doença. Os exames preven�vos devem ser feitos
anualmente ou de acordo com orientação médica.
Depois do diagnós�co, há diferentes maneiras de tratar o câncer de próstata, tudo
depende do estágio da doença e das condições de saúde do paciente. Mas, conforme o
tempo passa, a tecnologia se desenvolve e os tratamentos se aperfeiçoam. Um exemplo
é a exa�dão do diagnós�co ao oferecer exames como a tomograﬁa computadorizada e
a cin�lograﬁa óssea, para complementar o An�geno Prostá�co Especíﬁco (PSA) e o
toque retal.
Para quem já venceu essa luta, os cuidados pós-tratamento são muito importantes,
principalmente para evitar uma recidiva. Um es�lo de vida saudável faz toda a diferença
no processo de recuperação e reduz as chances de retorno da doença. O
acompanhamento psicológico também deve fazer parte desse processo. Ele ajuda o
paciente a entender suas próprias emoções e as mudanças associadas à doença.
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Receitas: contribuições dos
associados e patrocinadoras.
Despesas: gastos assistenciais
(consultas, exames, terapias e
internações), mais as despesas
administra�vas.

As despesas cresceram 5,14% em relação ao mês anterior em razão do aumento de gastos com
internações.

A sinistralidade aumentou em 0,68% relação ao mês anterior e permanece estável ao longo do ano.

AGO./2019

25.006
65.982
10.315
1.784
6.962
110.049

R$ 784.743,00
R$ 238.859,39
R$ 395.287,62
R$ 716.560,87
R$ 980.389,83
R$ 592.259,85
R$ 528.164,22
R$ 731.141,64
R$ 1.890.955,71
R$ 9.090.263,55
R$ 15.948.625,68

R$ 51.145,58
R$ 11.774,20
R$ 14.468,19
R$ 26.244,64
R$ 34.409,00
R$ 25.695,06
R$ 22.159,19
R$ 26.578,86
R$ 53.080,86
R$ 135.480,30
R$ 401.035,88

R$ 2.026.354,93
R$ 2.735.557,16
R$ 485.814,09
R$ 13.650.936,93
R$ 401.035,88
R$ 19.299.698,99

10.130
9.266
19.396

R$ 781.724,26
R$ 1.215.728,59
R$ 1.997.452,85

16
9
2
0
0
12
39

25.006
(médicas e odontológicas)

1.784

Neste mês sete credenciados
foram desligados do plano por
falta de movimentação
ﬁnanceira nos úl�mos 24
meses.

65.568
6.962

(ambulatoriais e hospitalares)

8.593
36.968

40.487
(Planos Médico - Hospitalares
e Odontológicos)

R$ 16.349.661,56

(Central de Relacionamento)

e revisão:
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