109 Outubro

CABERGS OFERECE
INSCRIÇÕES EM PLANOS
E PROGRAMAS
TOTALMENTE ONLINE

A par�r de agora, as inscrições em planos
médicos e odontológicos, além dos programas
oferecidos pela en�dade, serão realizadas
exclusivamente pelo site.
Veja como ﬁcou simples. Acompanhe o passo
a passo a seguir.

FAÇ A SEU LO GI N D E
ACESSO NA Á REA
RESTRITA DO BENEFICIÁ RIO.
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C L IQ U E EM
AD ES ÃO C A BE R G S.

01

SELECI O N E UMA DAS O PÇÕ E S :
A DICIONA R BENEFÍCIOS O U
NOV O DEP ENDENTE (O N DE
SER Á PO SSÍ VEL SI MU L AR O S
VALO RES D E CO NTRI B U I Ç ÃO
MENSAL)

04

O P Ç ÃO I N C LU I R B ENEFÍCIO :
SE L E C IO N E O B EN EFICIÁR IO PAR A O
QUAL D ES E JA Q U E S E JA INCLUÍDO
A LGUM BEN EF ÍC I O E CLIQUE E M
CO N F IRMAR .
NOME DO BENEFICIÁRIO

05

D EPO IS , BAS TA S E G U IR AS ETAPA S
D IRE CIONADAS PE LO S IT E .
L E M BRE-S E D E , NO FINAL , CL IC AR E M L I
E CO N CO RDO CO M O S T E RM O S
E PO S T E RIO RM E NTE E M CO N FIRMA R .

06

PA R A ACO M PA N HAR O ANDAM E NTO
DA S UA S O L IC ITAÇ ÃO, NA ÁR E A
LO G A DA D O BEN E FICIÁR IO, CLIQUE
EM A D E S ÃO C AB ERG S.

Serviço Social Cabergs

CONHEÇA O SERVIÇO SOCIAL CABERGS

A busca pelo atendimento de qualidade e com
acessibilidade a todos é uma prá�ca da Cabergs
Saúde. A Ins�tuição foi pioneira na área da saúde
suplementar ao implantar a equipe de Serviço
Social no ano de 1987 e, com sua relevância,
dispõe até os dias atuais de proﬁssionais da área
que desenvolvem o seu trabalho dentro de uma
equipe especíﬁca.
A equipe está lotada na Gerência de
Atendimento e Regulação – GAR, que tem como
Gerente José Eduardo Oliveira da Cruz e é
formada pelas Assistentes Sociais: Clarissa Maria
Garcia de Carvalho (Coordenadora), Débora
Cris�na S. Isasa, Deise Figueira Salaberry, Eduarda
Bernardo Nunes e Juliana Bortolini.
O obje�vo do trabalho da equipe é prestar um
serviço de excelência e sa�sfação aos
beneﬁciários, atuando nas mediações e
orientando de acordo com o que está previsto no
Regulamento do Plano de Saúde e nas Regras da
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Busca-se ofertar um espaço de escuta, apoio e

suporte aos beneﬁciários, em que possam
sen�r-se acolhidos em suas necessidades e sendo
encaminhados mediante suas demandas, tanto
para a nossa rede interna, como serviços,
programas e projetos desenvolvidos pela própria
Cabergs, quanto para a rede externa.
Para desenvolver o trabalho, entende-se que é
imprescindível a aproximação da realidade dos
beneﬁciários e por isso realizamos visitas
hospitalares, domiciliares, entrevistas, grupos de
apoio e contatos telefônicos para
acompanhamento.
O Serviço Social da Cabergs está conectado
diariamente com os beneﬁciários, pois o ideal
implícito na equipe é prestar atenção a quem
mais precisa e oportunizar um atendimento de
forma humanizada para aqueles que estão
perpassando momentos de diﬁculdade, sejam
eles da saúde, pessoais, laborais, sociais ou
econômicos.

OUTUBRO ROSA: SUA ESSÊNCIA
É O QUE TE FAZ LINDA!
O diagnós�co do câncer de
mama também tem grande
inﬂuência na autoes�ma
feminina, principalmente
por causa do medo de
perder a mama e da queda
dos cabelos.
Porém, hoje queremos te
falar algo muito importante:
sua essência é o que te faz
linda! Independente dos

padrões de beleza
determinados pela
sociedade.
Vista-se de amor póprio,
alimente-se de vontade de
viver e esteja cercada de
quem te quer bem! Invista
no autocuidado e tenha
momentos de lazer.
Não deixe a felicidade para
amanhã!

#VocêSabia?
Além de ser importante para o
desenvolvimento do bebê,
o aleitamento materno também traz
bene�cios para as mulheres.
Durante o aleitamento, as células da
mama se renovam o tempo todo e há uma
grande alteração hormonal muito
complexa. Isso ajuda a diminuir o risco de
um câncer de mama em até 4,3% a cada
12 meses de amamentação.

Apesar de ser mais comum entre as
mulheres, o câncer de mama também
pode acometer homens. A mul�plicação
desordenada de células da mama, que
causa esse �po de câncer, pode ocorrer
em ambos os sexos.
Geralmente, quando a doença aparece
entre o público masculino, ela está
associada a nódulos palpáveis. Nesses
casos, é preciso procurar imediatamente o
médico, pois as chances de curas são altas.

DIAGNÓSTICO

.
.
.
.

Diante da suspeita do câncer de mama, o médico
realizará o exame �sico e solicitará alguns exames,
como:
Mamograﬁa: realizada por meio de um aparelho
de raios-X formado por duas placas de acrílico, que
comprimem (achatam) levemente as mamas
durante alguns segundos.
Ultrassom das mamas: por meio da u�lização de
ondas de alta frequência, o exame analisa se um
nódulo é sólido ou se está preenchido com líquido.
Ressonância magné�ca: digitaliza o tecido e gera
imagens detalhadas das áreas do seio, podendo
diagnos�car alguns �pos de câncer não detectáveis
pela mamograﬁa.
Biópsia: é o exame ﬁnal parar dar um diagnós�co
do câncer de mama. O médico remove parte do
tecido da mama e busca por células cancerígenas.
Se o diagnós�co de câncer de mama for
conﬁrmado, o médico pode realizar ainda outros
exames. Uma análise de outras áreas do corpo
também pode ser necessária para ter certeza de
que o câncer não se espalhou.

BENEFICIÁRIAS DA CABERGS JÁ
PODEM CONTAR COM SERVIÇO RÁPIDO
DE DIAGNÓSTICO DO PRONTO MAMA
Nesta semana a Coordenadora de
Gestão de Rede, Iara Claas, e a
Analista de Gestão de Rede, Daiane
Oliveira, ambas da Cabergs,
es�veram no Hospital Mãe de Deus
para conhecer o novo programa da
ins�tuição: o Pronto Mama. Elas
foram recebidas pelo médico
mastologista, Leônidas Machado,
que é Coordenador do Serviço de

Mastologia do Centro Integrado de
Oncologia do HMD.
Por meio do Pronto Mama,
uma mulher que sinta algum
desconforto ou caroço no seio,
por exemplo, tem a possibilidade
de obter um diagnós�co do nódulo
em até 24 horas. O obje�vo é
viabilizar um início de tratamento

ainda mais rápido, quando
necessário,
e reduzir o tempo de angús�a
da paciente.
O serviço está disponível para os
beneﬁciários da Cabergs. Para
agendamento ou informações, basta
entrar em contato pelo número
(51) 3230 6000 ou 3230 6001.

LIVES DO MÊS
A campanha de conscien�zação sobre o câncer de mama teve duas lives em outubro. O
obje�vo foi alertar as mulheres e os homens sobre a importância da prevenção e do
diagnós�co precoce do câncer de mama. No dia 05 ocorreu, no Facebook da Cabergs,
um bate-papo entre as proﬁssionais da Oncoclínica, a Mastologista Marcelle Moraes
dos Santos e a Oncologista Juliana Luz Scheﬀer, sobre “os efeitos colaterais da falta de
prevenção ao câncer de mama”. Já a segunda live, ocorrida no dia 21 de outubro,
contou com a Mastologista Dra. Viviane Rigoni e com a Dra. Mahira de Oliveira Lopes
Rosa e tratou sobre prevenção e complicações do câncer de mama.

NOVA CREDENCIADA
DA CABERGS ATUA
EM DIVERSOS
SEGMENTOS
DA SAÚDE
A Cabergs conta com mais uma rede
credenciada em Santa Catarina, a Cepaas
Saúde, presente há 5 anos na região por meio
de uma clínica interdisciplinar em cuidados
com a saúde. A equipe é formada por
médicos, psicólogos, enfermeiros,
nutricionistas, den�stas e outros.
Sinara Zanzi Wollmann, administradora da
Cepaas, explica que essa parceria com a
Cabergs proporciona mais segurança e
pra�cidade aos beneﬁciários no cuidado com
a saúde: “São três unidades e mais de vinte
especialidades médicas, fortalecendo a saúde
em geral da região e trazendo especialistas de
diversos estados, altamente qualiﬁcados e
preparados, por meio de um atendimento
humanizado”.
A clínica está presente nos municípios de
Araranguá, Sombrio e Passo de Torres e
disponibiliza atendimento em diversas
especialidades médicas que atendem toda a
família. A parceria já está a�va e as consultas
devem ser agendadas via WhatsApp, na
unidade que o paciente desejar atendimento.
Na hora do agendamento é importante que o
paciente envie o nome completo e a foto da
carteirinha. É importante lembrar que os
atendimentos acontecem apenas com hora
marcada. A clínica não conta com
pronto-atendimento.
Agende sua consulta pelo WhatsApp:
Araranguá (48) 99999-1370, Sombrio (48)
99657-1308, Passo de Torres (48) 99990-6163.

Setembro de 2021

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 despesas assistenciais líquidas cresceram 30,14% quando comparadas ao mesmo período do ano
anterior em decorrência dos fatos destacados no gráﬁco da sinistralidade. Em relação ao mês anterior,
o aumento foi 0,62% em razão da estabilidade do número de internações para tratamento da
COVID-19.

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.

ta
o
An aí
A variação da sinistralidade de 1,79% em relação ao mês anterior demonstra o crescimento dos gastos
com internações no período analisado relacionados aos tratamentos oncológicos e da COVID-19. O
indicador de sinistralidade considera a média dos úl�mos 12 meses de receitas assistências e despesas
com eventos/administra�vas.

AGO./2019

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

R$ 488.975,21
R$ 296.623,95
R$ 310.058,92
R$ 509.360,07
R$ 849.134,89
R$ 1.103.631,37
R$ 492.583,70
R$ 758.484,57
R$ 1.598.883,63
R$ 9.347.055,64
R$15.754.791,95

20.279
63.662
1.379
6.740
4.206
6.929
103.195

R$ 1.609.219,96
R$ 2.661.003,24
R$ 10.256.108,27
R$ 385.016,88
R$ 854.233,31
R$ 374.227,17
R$ 16.139.808,83

R$ 48.935,61
R$ 13.647,66
R$ 16.465,01
R$ 25.149,83
R$ 34.908,92
R$ 35.116,05
R$ 18.071,28
R$ 16.414,83
R$ 46.277,01
R$ 130.030,68
R$ 385.016,88

ta
o
An aí

1.820
6.411
8.231

R$ 175.860,85
R$ 1.040.776,58
R$ 1.216.637,43
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20.279

Dos desligamentos que ocorreram
nesse mês, 25 foram por falta de
movimentação ﬁnanceira nos
úl�mos 24 meses, dois optaram
por não atender mais o plano de
saúde, três encerraram suas
a�vidades e um faleceu.

63.662

(médicas e odontológicas)

1.379

6.740

(ambulatoriais e hospitalares)

8.269
31.060

37.507
(Planos Médico - Hospitalares
e Odontológicos)

R$16.139.808,83

(Central de Relacionamento)
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