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Participe do 
Telemonitoramento

Em maio entrou em 
funcionamento o 
Telemonitoramento. O obje�vo 
do programa é monitorar os 
beneficiários da CABERGS que 
responderam ao MAPA 
EPIDEMIOLÓGICO e 
apresentam patologias como: 
hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), diabetes mellitus (DM), 
neoplasias, dislipidemias, 
doenças do aparelho 
respiratório, transtornos 
comportamentais, entre 
outras.

Por meio do monitoramento 
será possível proporcionar uma 
assistência com mais qualidade 
e focada na prevenção, 
es�mular prá�cas de 
autocuidado desacelerando a 
progressão da doença, 
es�mular a adoção de hábitos 
saudáveis, es�mular a 
par�cipação da família no 
cuidado com o beneficiário, 
indicar médicos especialistas e 

serviços para realização de 
exames, entre outras ações de 
promoção à saúde.

Os contatos com os 
beneficiários começaram em 
abril, em formato piloto, com 
portadores de doenças 
crônicas. Eles foram 
iden�ficados por meio das 
respostas dadas na pesquisa do 
Mapa Epidemiológico, a fim de 
prestar assistência a qualquer 
incidência relacionada ao 
coronavírus. Agora será 
possível compar�lhar o 
resultado do primeiro mês de 
trabalho da equipe de 
Telemonitoramento COVID-19.

Beneficiários que apresentam 
alto grau de risco para 
cronicidade, iden�ficados 
através do Mapa 
Epidemiológico, Ambulatório 
CABERGS, Serviço Social, 
oriundos de busca a�va, 
encaminhados pela rede 

credenciada ou que 
manifestarem interesse de 
forma espontânea, poderão 
par�cipar do programa. Esses 
beneficiários terão um canal 
exclusivo para contato direto 
com a equipe de 
telemonitoramento, para sanar 
quaisquer dúvidas que tenham 
a respeito de seu tratamento e 
demais cuidados.

O telemonitoramento será 
realizado através de contato 
telefônico, por profissionais de 
saúde, com abordagem a�va e 
individual.

Essa é mais uma inicia�va da 
Cabergs, pensando em 
promover saúde e mais 
qualidade de vida. Por isso, 
convidamos você a responder o 
Mapa Epidemiológico e a 
par�cipar do 
Telemonitoramento. Sua saúde 
é o seu bem mais precioso!

Ficou interessado em par�cipar do Telemonitoramento? 
Acesse sua área logada e responda o ques�onário do Mapa Epidemiológico. 

Maiores informaçãoes: telemonitoramento@cabergs.org.br 



O coronavírus mudou a ro�na de 
todo mundo. Transformou a forma 
de trabalhar, de se comunicar e de 
ver o mundo, de forma geral. Nova 
realidade, novos desafios.

O distanciamento social �sico 
aproximou muitos corações. E a 
tecnologia virou nossa maior aliada 
na hora de estar perto de quem 
amamos.

É por isso que nós da Cabergs 
estamos inves�ndo ainda mais em 
ações digitais, já que sempre usamos 
essa ferramenta para alcançar todos 
nossos beneficiários, proporcionar 
atendimento com excelência e 
promover saúde.

Logo logo chegaremos na sua casa 
com muitas novidades: uma Cabergs 
ainda mais legal e sempre 
priorizando o seu bem-estar. 
Aguarde!

Cabergs
Acontece

Fique em casa, se for sair 
não esqueça de usar a máscara 
e lave sempre as mãos. 

Acompanhe a Cabergs nas redes sociais: 
     cabergssaude         cabergs_saude

TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS



O frio está chegando e com ele as doenças do inverno. 
E é na fase de crescimento e desenvolvimento das 
crianças que precisamos ter maior cuidado com as 
doenças respiratórias infan�s. São elas que afetam 
trato e órgãos do sistema respiratório e estão 
relacionadas aos pulmões, traqueia, nariz, boca, 
garganta, faringe e laringe. Rinite, asma, resfriados, 
laringites, gripes, pneumonias e, com o mais novo 
vírus, a Covid-19 são apenas algumas das doenças 
respiratórias que merecem atenção.

Para os adultos responsáveis pelas crianças, dicas 
como manter a criança agasalhada conforme a 
temperatura do ambiente, evitar pegar vento e ofertar 
líquidos são alguns dos aliados no combate às doenças 
respiratórias. Além disso, outras a�tudes simples 
fazem toda a diferença, como manter ambientes 
ven�lados e sem umidade, re�rar cor�nas, tapetes e 
pelúcias do quarto, para evitar o acúmulo de ácaros, e 
não fumar dentro da residência.

Uma boa alimentação também faz toda a diferença, a 
iniciar pela amamentação. O leite materno fornece 
toda a energia e os nutrientes de que o recém-nascido 
precisa nos primeiros meses de vida. Para as crianças 
que estão passando ou já passaram pela introdução 
alimentar, nada subs�tui as opções naturais e 
saudáveis. O consumo de alimentos industrializados 
em excesso pode desencadear reações e até agravar 
quadros de doenças respiratórias. É importante 
prestar atenção nos rótulos para verificar as 
composições.

Os sintomas gripais também merecem muita atenção. 
O ideal é que, antes de levar a criança ao 
pronto-socorro, o pediatra faça uma avaliação. As 
unidades de saúde geralmente oferecem um risco 
maior, porque ali circulam muitos vírus e bactérias. Só 
é necessário visitar o hospital quando há falta de ar, 
febre que não cede, sangramento, crise convulsiva ou 
mudança neurológica como sonolência, por exemplo.

O frio e as doenças 
respiratórias nas 
crianças: é preciso 
estar atento



Não deixe 
o cigarro 
tirar seu 
fôlego

#Ação de conscientização

Esse foi o tema da Live Show no Facebook da 
Cabergs no dia 31 de maio. Anualmente a data é 
marcada com ações no Dia Mundial sem Tabaco, 
para levar informação e conscien�zação a todos. 
E apesar de estarmos em quarentena neste ano, 
não poderíamos deixar esse assunto passar em 
branco.
O cigarro é o principal fator desencadeante de 
diversos �pos de câncer e outras doenças. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o 
tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por 
ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam 
do uso direto desse produto, enquanto cerca de 
1,2 milhão é o resultado de não-fumantes 
expostos ao fumo passivo. O Programa de 
Prevenção e Tratamento do Tabagismo é aberto 
para todos os beneficiários e tem entre seus 
obje�vos: desenvolver ações educa�vas sobre a 
importância de prevenir e tratar o tabagismo, 
favorecer o diagnós�co precoce de doenças 
decorrentes do uso do tabaco, desmis�ficar o 
preconceito esclarecendo com relação à 
dependência química e proporcionar incen�vo 
ao tratamento. Além, é claro, de oferecer como 
complemento ao tratamento a alterna�va de 
par�cipação no grupo de apoio ao tratamento. 
E foi justamente para promover a 
conscien�zação desse problema tão grave que a 
Cabergs convidou Thomás Lenz e Band para a 
live, que tratou do tema de uma forma leve e 
agradável. Foram mais de 460 comentários 
durante o evento online, que também foi uma 
das formas de celebrar a vida!

 

   Acompanhe a Cabergs nas redes sociais: 

     cabergssaude         cabergs_saude



Os novos membros do Conselho Fiscal da 
Cabergs foram empossados em uma 
cerimônia virtual, realizada na tarde da 
úl�ma sexta-feira (29). Eles foram eleitos 
por aclamação pelas Assembleias Gerais 
Permanente das Patrocinadoras e dos 
Associados da Caixa de Assistência dos 
Empregados do Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul.

Como membros efe�vos foram 
nomeados: Carolina de Castro Pachalski, 
que exercerá o cargo de Presidente do 
Conselho Fiscal, Márcio Kaiser e Matheus 
Souza Neri. Já como membros suplentes: 
Jones Tondo, como subs�tuto eventual da 
Presidente, Evelyn Asp Franzmann 
Spero�o e Palmer Souza da Silva. O 
mandato dos membros efe�vos e 
suplentes será de dois anos.

Na ocasião, o Diretor Presidente, 
Fernando Zingano, deu as boas vindas aos 
novos conselheiros e destacou o trabalho 

eficaz da equipe que deixa o mandato 
neste momento, representada na 
cerimônia pelo colega Maurício Vidarte. 

A nova presidente do conselho, Carolina 
Pachalski, agradeceu a oportunidade e se 
comprometeu a fazer o melhor trabalho 
possível para con�nuar vendo o 
crescimento da ins�tuição.

É importante lembrar que não houve 
votação para escolha do novo Conselho 
Fiscal pois apenas uma chapa de ambas 
categorias, patrocinadoras e associados, 
se inscreveu no processo eleitoral. Por 
esse mo�vo, e conforme o ar�go 28 do 
Regulamento de Assembleia Geral, a 
votação foi então dispensada, 
considerando-se eleita a Chapa n° 1, a 
única regularmente inscrita. Transcorrido 
o prazo sem a interposição de eventuais 
recursos, na forma do ar�go 39 do 
Regulamento da Assembleia Geral, os 
candidatos foram nomeados.

Novo Conselho 
Fiscal toma 

posse em 
cerimônia virtual 

Novo Conselho 
Fiscal toma 

posse em 
cerimônia virtual 



No mês de abril, as despesas líquidas ficaram abaixo da média histórica para o período, resultado 
dos fatos mencionados no gráfico da sinistralidade.

A sinistralidade apresentou uma variação de -2,90% em relação ao mês anterior, em razão do menor 
faturamento dos prestadores mo�vado pelo afastamento social e redução dos procedimentos 
ele�vos.

Maio de  2020

Receitas: contribuições dos 
associados e patrocinadoras. 
Despesas líquidas: gastos 
assistenciais (consultas, 
exames, terapias e 
internações),deduzidas as 
copar�cipações,
glosas, recuperações, variação 
da PEONA, mais as despesas 
administra�vas.

Índice de Sinistralidade + Despesas Assistenciais 
Líquidas/Receitas de Contribuições

A sinistralidade demonstra a relação entre as despesas assistenciais 
líquidas e o total das receitas de contribuições.



R$370.045,72 
R$193.832,44 
R$296.025,57 
R$365.721,61 
R$820.275,47 
R$572.681,40 
R$269.771,09 
R$460.661,64 
R$1.372.774,75 
R$6.383.852,04 
R$11.105.641,73 

R$23.638,77 
R$5.168,30 
R$8.477,17 
R$12.376,51 
R$17.603,73 
R$12.146,07 
R$8.032,41 
R$8.300,82 
R$21.142,77 
R$34.382,58 
R$151.269,13 

AGO./2019

R$1.034.635,90 
R$1.576.363,09 
R$7.956.641,57 
R$151.269,13 
R$314.174,48 
R$223.826,69 
R$ 11.256.910,86 
 

13.645 
40.318 
892 
2.627 
1.810 
4.413 
63.705 
 

 
 

Consultas (médicas e odontológicas): 
Exames: 
Internações (ambulatoriais e hospitalares):
Procedimentos Odontológicos: 
Reciprocidade :
Tratamento seriado: 
Total :



7.718 
9.220 
16.938 

R$1.093.401,76 
R$790.526,87 
R$ 1.883.928,63 

03 
0 
0 
0 

03 
02 
08 

13.645    40.318

 2.627 

 7.934  

23.000 R$ 11.256. 910, 86  

39.972      

892   

No mês de abril, dois 
serviços  foram desligados da 
rede credenciada por falta 
de movimentação financeira 
nos úl�mos 12 meses. 

(médicas e odontológicas)

(ambulatoriais e hospitalares)

e revisão:
,

(Planos Médico - Hospitalares 
e Odontológicos)

(Central de Relacionamento)


