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SUSPENSÃO DE REAJUSTES
DE PLANOS DE SAÚDE 2020
Por determinação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar –
ANS, foi suspensa a par�r de
setembro de 2020 a majoração
do valor da mensalidade prevista
em contrato que seja em virtude
de mudança de faixa etária nos
planos de saúde do PAM II
(PAMEG II, PAMFA II e PAMO II) e
do ASCP (ASCP-E e ASCP-3).
Os reajustes pra�cados até
31/08/2020 não sofrerão efeitos
da decisão da ANS, porém, os
reajustes por mudança de faixa
etária deverão seguir as seguintes

determinações:
1.Não haverá cobrança de
reajuste por faixa etária para os
beneﬁciários que mudarem de
faixa etária no período de
setembro a dezembro de 2020.
2.Para os contratos que já foram
reajustados por mudança de faixa
etária entre janeiro e agosto de
2020, a parcela referente ao
percentual de reajuste NÃO
PODERÁ SER COBRADA nos
meses de setembro a dezembro
de 2020. Nesses meses, a
mensalidade voltará a ter o valor

cobrado pela operadora antes da
alteração da faixa etária ocorrida
a par�r de janeiro de 2020, ou
seja, de acordo com a faixa
anterior.
Dada a impropriedade técnica da
ANS considerar como reajuste a
alteração de faixa etária, o texto
acima tem o propósito de se ater
somente a tal possibilidade, sem
ampliar o conceito e, assim,
evitar possíveis pedidos dos
beneﬁciários para ampliar as
hipóteses de suspensão.

As faixas etárias
existentes são as seguintes:
Para associados
inscritos
até 31.12.2003
0 a 17 anos,
18 a 29 anos,
30 a 39 anos,
40 a 49 anos,
50 a 59 anos,
60 a 69 anos e
70 anos ou mais

Para associados
inscritos a partir
de 01.01.2004
0 a 18 anos,
19 a 23 anos,
24 a 28 anos,
29 a 33 anos,
34 a 38 anos,
39 a 43 anos,
44 a 48 anos,
49 a 53 anos,
54 a 58 anos
e mais de 59 anos

IMPORTANTE:
A determinação
exposta trata de
suspensão e não do
perdão do reajuste.
Conforme deﬁniu a
ANS, estes valores
poderão ser
recuperados em
2021.
OBSERVAÇÃO:
Os planos PAM
(PAMES, PAMPA,
PAMFA, PAMO,
PAMEG), POD I e
POD III não estão
abrangidos pela
decisão publicada
pela ANS.

IMPORTANTE: A determinação exposta
Neste mês, tenha acesso a mais
trata de suspensão e não do perdão do
um canal de comunicação da Cabergs.
reajuste. Conforme deﬁniu a ANS, estes
valores poderão ser recuperados em 2021.

MÊS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA

ACESSE JÁ ESSA NOVIDADE.

USO DE
TECNOLOGIA TRAZ
MODERNIDADE
PARA O POG.
.

O mês de setembro foi marcado pela primeira turma
online do Curso de Gestação oferecido pelo POG Programa de Orientação à Gestação. Na busca
constante pela melhoria e por dar um atendimento
pleno aos alunos inscritos no curso, foi promovida uma
série de medidas envolvendo tecnologias para facilitar
e ﬂexibilizar a par�cipação das pessoas, no atual
cenário da pandemia. A tecnologia permi�u diversos
recursos de interação às aulas, que aconteceram em
tempo real, quando todos os par�cipantes estavam ao
mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual.
O curso aconteceu nos dias 14, 15, 17, 21 e 22 de
setembro, através de videoaulas e encontros virtuais
pela plataforma Zoom. Nesta edição, além de
par�cipantes do Rio Grande do Sul, �vemos inscritos
de Santa Catarina. Foram nove temas abordados sobre
a gestação, que foram desde parto, amamentação,
saúde bucal, parentalidade e outros, com diferentes
instrutores. Além do conteúdo disponibilizado,
houveram momentos de explanação e de par�cipação
dos alunos.
Os encontros foram realizados no turno da tarde, das
14 às 17 horas. Ao ﬁnal do curso, os par�cipantes
receberam três videoaulas bônus. Este formato digital
trouxe mais uma oportunidade de inovação e
dinamismo.

Serviço:
POG (Programa de Orientação à Gestação)
Próximos cursos: Os cursos têm vagas limitadas e estão habilitados a
par�cipar do curso todos os beneﬁciários dos Planos de Assistência
Médico-Hospitalar - PAM e PAM II.
As dúvidas podem ser �radas através do email prevencao@cabergs.org.br
ou pelos telefones 51 32629211 ou 51 32629212

Ajuste na cobrança mensal (centavos)
Excepcionalmente neste mês de setembro, a Cabergs deixou de incluir os
valores rela�vos aos centavos nas cobranças de despesas mensais
(contribuição, farmácia e taxa de par�cipação de despesas - TPD).
O débito será realizado no próximo mês, somado às contribuições
normais. A regularização se dará no dia 23/10/2020.
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Cabergs Acontece
Live 03/09
Tema: Saiba mais sobre os efeitos da pandemia na saúde mental
Par�cipante: Dr. Lucas Spanemberg, psiquiatra, psicoterapeuta
e professor da Escola de Medicina da PUCRS.
Segundo o Dr. Lucas Spanemberg,
psiquiatra, psicoterapeuta e
professor da Escola de Medicina da
PUCRS, a pandemia �rou a condição
de as pessoas poderem planejar,
fazer projetos e, acima de tudo,
abraçar os outros. O momento é de
excesso de informação, porém os
indivíduos têm uma capacidade
limitada de receber informações.
Spanemberg salientou que
precisamos aceitar aquilo que não
sabemos e uma das reações que as
pessoas demonstram é a ansiedade,
que é uma ameaça interna na qual
alguns chegam, inclusive, a
desenvolver ataque de pânico.

Um dos pontos chaves da live foi a
menção de como as pessoas podem
lidar com o momento; o dr. Lucas
deixou a seguinte mensagem:
"Precisamos aceitar que não temos
todas as respostas. Tudo vai passar
e também é preciso se reinventar. O
consumo excessivo das informações
não é sadio e também é necessário
conﬁrmar as fontes delas, se são
verdadeiras. A prá�ca ro�neira de
exercícios �sicos é fundamental,
pois ajuda a relaxar e espairecer, a
controlar a ansiedade, diminuir as
chances de ter depressão, �rar a
tensão e a�var o sistema
cardiovascular, mesmo quando
realizada em casa”.

Live 15/09
Tema: Consciência
corporal e qualidade
de vida
Par�cipante:
Mafalda Pana�eria,
professora de Yoga com
mediação de Tayla de Sousa.
Assista a live completa em:
facebook.com/198544390182081/videos/1237611683255463
No úl�mo dia 15 de setembro, a professora de yoga da ACM,
Mafalda Pana�eria, par�cipou com a Tayla de Sousa de uma live na
página do Facebook da Cabergs.
Mafalda contou que a yoga é composta por oito partes que
compõem um es�lo de vida: yamas (é�ca), niyama (conduta), asana
(postura �sica), pranayama (respiração), pratyhara (abstração dos
sen�dos), dharana (concentração), dhyana (meditação) e samadhi
(plenitude).
Durante o bate papo, Mafalda respondeu as perguntas de Tayla
sobre o tema, abordando que a aula de yoga trabalha o corpo e não
tem limite de idade, atendendo de criança até idosos. O que existe é
cuidado e respeito com o corpo. Essa prá�ca atua no sistema
metabólico, vascular e respiratório.
Mafalda deixou a seguinte mensagem: “A yoga é responsável por
promover a sensação de bem-estar diariamente, o que signiﬁca mais
qualidade de vida a curto, médio e longo prazo; ela diminui as ondas
da quan�dade de informação que recebemos, o que nos traz uma
sensação plena de bem-estar”.

Assista a live completa em:
facebook.com/198544390182081/
videos/614844179222530

Live 17/09
Tema:
Os efeitos do
distanciamento social
na saúde mental das
crianças
Par�cipante:
Dr. Bruno Raﬀa,
psiquiatra especialista
em infância e adolescência
AssistaAcesse
a live completa
em: em: facebook.com/
a live completa
198544390182081/videos/1910588032414275
Segundo o Dr. Bruno Rafa, a pandemia trouxe impactos na
saúde mental das crianças e adolescentes; este tema
ganhou destaque pois tem consequências a médio e
longo prazo. Do ponto de vista clínico, este público não é
tão afetado, mas na sua saúde mental pode haver grandes
consequências, como a diﬁculdade de sociabilidade, por
exemplo. O Dr. Bruno destacou durante a live que cabe
aos pais ter um olhar mais atento para as crianças, pois o
conﬁnamento trouxe para as crianças pequenas um grau
excessivo de dependência dos adultos, e em alguns casos,
algumas até regrediram. É importante reﬂe�r sobre como
o adulto pode ajudar a criança, pois essa dependência
afeta também os adultos, mas são eles que precisam dar
o exemplo para os pequenos neste momento. O
psiquiatra ﬁnalizou enfa�zando que este foi um momento
em que todos ﬁcaram com muito medo, mas ter
serenidade e calma é importante para enfrentar as
adversidades da pandemia.

Campanha de
prevenção no mês
de setembro teve
como foco o suicídio
O mês de setembro foi
des�nado a prevenção ao
suicídio em todo o mundo e aqui
na Cabergs abordamos o tema
com uma campanha de
conscien�zação sobre a
prevenção do suicídio.
Atualmente no Brasil, ocorrem
de 6 a 7 mortes por 100 mil
habitantes e o que mais chama
atenção é que esse número tem
crescido cada vez mais,
especialmente entre pessoas de
15 a 25 anos. Este assunto
também é tema entre crianças e
adolescentes, mesmo elas
também podem sofrer, estar
deprimidas, ter baixa autoes�ma
e não percebermos. Por estarem
em crescimento, as ações com
relação a elas precisam de
atenção; apoiá-los nesta fase e
contribuir para a prevenção da

violência interpessoal e da
violência autoprovocada são
fundamentais.
O suicídio tem diferentes
origens, classes sociais, idades,
orientações sexuais e
iden�dades de gênero e
reconhecer os sinais de alerta
em si mesmo ou em alguém é
um passo importante para evitar
a morte. Existem sinais que
demonstram sofrimento e
isolamento, incluindo algumas
expressões, e é a estas
indicações que precisamos estar
atentos. Para aqueles que estão
sofrendo e estão buscando ajuda
ou estão tentando ajudar
alguém, é importante destacar
que existem alguns lugares e
recursos que podem ser usados
para ajudar neste momento
como o CVV – Centro de

Valorização da Vida, por ligação
para o número 188, ou CAPS –
Centros de Atenção Psicossocial
e Unidades Básicas de Saúde
(Saúde da Família, Postos e
Centros de Saúde), Unidade
Básica de Saúde (UBS) e os
UPA’s, SAMU, Pronto Socorro e
hospitais.
Manter a autoes�ma elevada,
uma vida social (mesmo que
através das tecnologias impostas
pela pandemia) com ligações de
vídeo ou plataformas que
possibilitem reunir amigos e
familiares e ,ainda, pra�car
exercícios �sicos regularmente
ajudam as pessoas serem mais
felizes e desfocar do
comportamento suicida. Fique
bem, ﬁque feliz!
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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.

As receitas não apresentaram variação quando comparadas ao mês anterior. As despesas líquidas
apresentaram uma variação de 15,34%, em relação ao mês anterior, em razão do retorno da
realização de eventos ele�vos e u�lização dos planos.

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.
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A variação da sinistralidade de 1,46% em relação ao mês anterior ocorreu em função do aumento da
u�lização dos planos.
O indicador das despesas administra�vas reduziu 4,76% em relação ao mês anterior e segue na
tendência de queda em relação ao histórico em decorrência das ações de gestão e controle de gastos.

AGO./2019

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

R$ 591.966,03
R$ 195.152,43
R$ 219.794,89
R$ 457.893,65
R$ 809.932,79
R$ 567.798,72
R$ 355.155,00
R$ 928.387,73
R$ 880.172,31
R$ 7.349.557,90
R$ 12.355.811,45

14.779
39.505
924
5.316
2.118
4.578
67.220

R$ 1.101.145,85
R$ 1.540.820,52
R$ 8.975.645,57
R$ 325.216,91
R$ 514.540,35
R$ 223.659,16
R$ 12.681.028,36

R$ 38.185,59
R$ 14.495,48
R$ 14.511,62
R$ 26.125,86
R$ 36.343,43
R$ 25.213,87
R$ 15.696,27
R$ 18.666,79
R$ 41.203,82
R$ 94.774,18
R$ 325.216,91
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7.153
6.785
13.938

R$ 688.664,13
R$ 1.091.238,61
R$ 1.779.902,74
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Dos desligamento que foram
realizados nesse mês, um foi
por aposentadoria do
proﬁssional e dezessete por
falta de movimentação
ﬁnanceira nos úl�mos 12
meses.

39.505

(médicas e odontológicas)

924

5.316

(ambulatoriais e hospitalares)

7.982
26.242

39.668
(Planos Médico - Hospitalares
e Odontológicos)

R$12.681.028, 36

(Central de Relacionamento)

e revisão:
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