90 Fevereiro de 2020

Afinal, o que é etiqueta respiratória?
O frio já vai chegar e com ele
muitas doenças que
comprometem o aparelho
respiratório. Desde cedo,
aprendemos que colocar a mão
na frente da boca ao tossir ou
espirrar é importante. Isto é
uma ação que faz parte da
e�queta respiratória.



   
  
 
  
 

Existem algumas a�tudes
simples que podem minimizar
a transmissão de doenças
infecciosas através da
disseminação de pequenas
go�culas do aparelho
respiratório e diges�vo.

  




   


 

 


É a chamada e�queta
respiratória.
Pra�cando algumas a�tudes
simples, é possível diminuir a
incidência de doenças
respiratórias, como por
exemplo, evitar ambientes
pouco ven�lados e com muitas
pessoas, evitar o
compar�lhamento de copos e
talheres e lavar as mãos com
frequência.

 

   





 
 

 
 
  

Fique atento às dicas da
e�queta respiratória que
preparamos a seguir:

FIQUE ATENTO À GRIPE
A gripe é uma infecção aguda do
sistema respiratório e seus
principais sintomas são febre, dor
no corpo e tosse seca.
Normalmente, tem evolução por
tempo limitado, durando de um a
quatro dias, mas pode apresentar
uma forma grave e causar

complicações, principalmente nos
grupos de alto risco como pessoas
com mais de 60 anos, crianças
menores de cinco anos, gestantes
e doentes crônicos.
A Cabergs, sempre preocupada
com a sua saúde e de seus
familiares, já iniciou o

planejamento para a Campanha de
Vacinação Contra a Gripe 2020.
Em caso de dúvidas, solicitamos
entrar em contato através do
e-mail vacinagripe@cabergs.org.br
ou pelo telefone 0800 051 2142.

Sobre o Coronavírus, esclarecemos:
No país, permanecem em investigação 635 casos suspeitos e outros 378
foram descartados. Os casos descartados apresentaram resultado
laboratorial para outros vírus respiratórios como o vírus Influenza A/H1N1,
Influenza A/H3, Rhinovirus e Vírus Sincicial Respiratório (VSR);
No Rio Grande do Sul, foram notificados 155 casos. Entre os notificados, 104
permanecem como suspeitos e seguem em investigação, outros 25 foram
descartados para COVID-19 e 26 foram excluídos por não se enquadrarem
no critério de suspeição. Entre os descartados, foi identificado outros
agentes virais em 20 casos suspeitos (14 Influenza A, 3 Influenza B, 1 VSR, 3
Rinovirus) e 5 casos tiveram resultados negativos para todos os agentes
virais pesquisados (INFORME EPIDEMIOLÓGICO – COVID-2019/CENTRO
OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIAS RIO GRANDE DO SUL/COERS EM
05/03/2020);
A Organização Mundial de Saúde modificou a categoria de risco de
transmissão do COVID-19 para Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII). Desta forma, o Ministério da Saúde
orienta que viagens para Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas,
França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte,
Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China; sejam realizadas em caso de
extrema necessidade, como forma de precaução.

O que é importante saber?
• O vírus se espalha quando gotículas infectadas entram em contato com

olhos, nariz e boca.
• Ao notar alguma pessoa visivelmente doente (com tosse ou espirro),
mantenha uma distância de, pelo menos, 2 metros, ou ofereça-lhe uma
máscara.
• Lave sempre bem as mãos, entre os dedos e debaixo das unhas por dois
minutos, principalmente antes das refeições e depois de estar em público.
Após a higienização, não toque na maçaneta. Use o cotovelo para abrir a
porta ou um papel toalha.
• Use álcool gel.
• Se for usar máscara, não toque no lado exterior dela e não use-a por mais
de um dia.
• Sempre que possível, evite multidões.

Alerta!

Esteja atento à disseminação de
informações falsas. Siga sempre a
orientação de instituições confiáveis,
como o Ministério da Saúde, a
Organização Mundial de Saúde e a
Organização Pan Americana de
Saúde, além das Secretarias de
Estado da Saúde e Secretarias
Municipais de Saúde.

Dados atualizados em 05/03/20

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

JANEIRO BRANCO – MÊS DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) deﬁne como saúde mental o
estado de bem-estar em que é
possível usar suas próprias
habilidades, recuperar-se do
estresse ro�neiro, ser produ�vo e
contribuir com a comunidade. O
Calendário da Saúde da CABERGS
2020 dedicou o mês de Janeiro à
“Saúde Mental”. No dia 21/01 , foi
realizada uma palestra no Auditório

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2020

da Direção Geral, com o Dr. André L.
Silva, Médico da Família e
Comunidade da Clínica iSaúde, com
o tema “Sofrimento Psíquico
Comum”. A palestra está disponível
no Facebook através do endereço
www.facebook.com/cabergssaude.
No site da ins�tuição há várias
matérias sobre o Janeiro Branco,
disponíveis no blog Vida em
Equilíbrio.

O Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre de 27 a
31 de janeiro, foi dedicado à população idosa, pessoas
com deﬁciência e diversidade. Neste período houveram
várias palestras e a�vidades des�nadas principalmente a
este público. A CABERGS em parceria com a AFABAN Associação dos Funcionários Aposentados do Banrisul,
realizou uma palestra com o tema “ Envelhecimento
Saudável Através da A�vidade Física” na sede da
associação, ministrada pelo Educador Físico Rafael Lima
Lopes da Assessoria Espor�va NoLimiar.

DEZEMBRO LARANJA - CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE
Com a chegada do verão, em
dezembro, iniciamos a Campanha
de Prevenção ao Câncer de Pele.
No Blog Vida em Equilíbrio, no site
da Cabergs
(www.cabergssaude.org.br) há
várias matérias disponíveis e dicas
importantes para mantermos a

saúde de nossa pele. Nos dias 05 e
19 de janeiro, a Cabergs realizou
uma ação no Centro Social de
Treinamento Banrisul; foram
distribuídos materiais informa�vos
da campanha e sorteados brindes
visando o cuidado e proteção da
pele.

Durante o mês de fevereiro falamos sobre o
Alzheimer, um transtorno neurodegenera�vo
progressivo e fatal, que se manifesta pela
deterioração cogni�va e da memória. A doença
compromete progressivamente as a�vidades diárias
do indivíduo e causa sintomas neuropsiquiátricos,
além de alterações comportamentais.
Quando o processamento de algumas proteínas do
sistema nervoso central começa falhar, elas passam a
ser mal cortadas. Surgem, então, fragmentos tóxicos
dentro dos neurônios e nos espaços que existem
entre eles. Essa toxicidade causa a perda progressiva
de neurônios em certas regiões do cérebro, como o
hipocampo, que controla a memória, e o córtex
cerebral, essencial para a linguagem, o raciocínio, a
memória, o reconhecimento de es�mulos sensoriais
e o pensamento abstrato.

O primeiro sintoma e o mais caracterís�co do Mal de
Alzheimer é a perda da memória recente. Com o
passar do tempo, outros sintomas mais graves podem
aparecer, como a perda de memória dos fatos mais
an�gos, irritabilidade, falhas na linguagem e a
diﬁculdade de se orientar no espaço e no tempo.
Essa doença não acomete só o idoso. Envolve toda a
família e as pessoas que cuidam dele. Por isso, todos
devem par�cipar do tratamento para conhecer
melhor o problema, aprender a lidar com ele e
contribuir para o bem-estar do paciente.
Estabelecer estratégias, criar ro�nas que preservem a
iden�dade do paciente e que forneçam o auxílio
necessário para minimizar os efeitos dos sintomas
nas tarefas, funções e relacionamentos, pode ajudar.
Não deixe de buscar orientação proﬁssional.

#FevereiroRoxo

Vamos falar sobre o Alzheimer?

Fique atento às cobranças particulares na rede credenciada
Veriﬁque sempre a cobertura de procedimentos da
Cabergs quando for consultar seu médico na rede
credenciada. Nas situações em que, o prestador
informar a necessidade de pagamento extra ou
par�cular em seu atendimento, não deixe de entrar em
contato com a Cabergs antes de efetuar qualquer

pagamento ou assinar qualquer autorização. Na
maioria das vezes, não há necessidade de pagamento
adicional de despesas assistenciais. Nossos
beneﬁciários contam com uma ampla cobertura de
atendimento contempladas na tabela de
procedimentos da Cabergs.

Fevereiro 2020

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

As despesas reduziram 8,54% quando comparadas ao mês anterior, resultado da menor u�lização de
materiais médicos e medicamentos em internações.

As variações nas receitas e despesas, demonstradas no gráﬁco abaixo, resultaram na estabilidade do
indicador de sinistralidade.
O indicador das despesas administra�vas apresentou a variação de –1,29% em relação ao mês
anterior, sem alterações relevantes.
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úl�mos 24 meses.

65.353
5.283

(ambulatoriais e hospitalares)

7.860
33.919

40.303
(Planos Médico - Hospitalares
e Odontológicos)

R$ 12.218.815,79

(Central de Relacionamento)

e revisão:

,

