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Qualidade de vida e bem-estar

CABERGS PARTICIPA DE ALMOÇO PROMOVIDO PELA 
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS DE SANTA MARIA

No último dia 30 de maio, a Cabergs participou do tradicional almoço de confraternização 
promovido pela Associação de Aposentados de Santa Maria. O evento reuniu cerca de 60 pessoas, 
incluindo a participação da Diretoria da AFABAN e da Cabergs.

www.cabergsseguros.com.br

CRÉDITO FOTOS: https://www.facebook.com/Afaban

Na Cabergs Seguros você tem o suporte para todas as 
operações de seguros comercializadas no Banrisul 
bem como outros seguros: DIT, 
seguro de vida, RC profissional para médicos, RC 
profissional para dentistas e seguro agrícola.



Qualidade de vida e bem-estar

Você precisa de cuidados no inverno! Para 
manter o corpo todo quentinho é preciso deixar 
pés, mãos e nariz sempre bem protegidos e 
aquecidos. Luvas, gorros, meias e calçados 
apropriados são itens de necessidade básica no 
inverno, principalmente se você vai encarar 
temperaturas negativas. 

A sua saúde ocular também requer cuidados 
especiais na época mais fria do ano. Proteja-se 
contra os raios UV, os óculos solares são um 
acessório importante durante o ano todo. 
Mesmo durante os dias mais frios, o sol 
continua emitindo raios UV, capazes de 
danificar a saúde dos olhos. Por isso, a proteção 
é igualmente importante nessa época do ano. O 
ideal é visitar o oftalmologista anualmente. 
Assim é possível identificar adversidades 
oculares a tempo de receberem o tratamento 
adequado. 

Mantenha uma alimentação equilibrada! As 
extremidades do nosso corpo, como nariz, mãos 
e pés, além de estarem mais vulneráveis ao 
vento e frio, também estão mais distantes do 
coração e do cérebro, então são as áreas em 
que o sangue naturalmente já leva mais tempo 
e tem mais dificuldade para chegar.

Por fim, reforçamos que neste inverno você 
lembre de beber muita água,  use creme 
hidratante e se possível evite fazer muitas 
esfoliações. Com o frio e os banhos quentes a 
pele tende a ressecar mais. Evite o consumo de 
alimentos com açúcares, eles podem acentuar a 
oleosidade da pele e piorar doenças como a 
acne. 

ATENÇÃO AO FRIO

Neste inverno, cuide da sua saúde!

No inverno praticamente esquecemos de nos 
hidratar! Ingerir água é essencial para evitar 
tonturas e náuseas que são sintomas típicos da 
desidratação. Quanto mais hidratado, menos 
chances de sofrermos com as doenças 
recorrentes do inverno como resfriados, gripe e 
alergias. Beba água!

Mesmo nos dias frios é importante praticar 
atividades físicas com regularidade. Procure se 
movimentar, nem que seja subindo e descendo 
escadas, pulando corda ou dando uma 
caminhada no parque. 

Ainda que os dias sejam frios, ambientes 
ventilados e com boa circulação de ar ajudam a 
evitar que vírus, bactérias, ácaros, fungos e mofo 
se concentrem em um só lugar, potencializando a 
contaminação. Procure abrir as janelas para 
renovar o ar do ambiente. 



Qualidade de vida e bem-estar

Tirar férias é bom para a saúde 
mental e do corpo, mas sair 
tranquilo, sabendo que tem um 
credenciado próximo de você, é 
importante para realmente 
poder desligar e relaxar. 

Durante o seu descanso, saiba 
que, se precisar de auxílio 
médico, a lista dos profissionais 
e locais estão disponíveis para 
pesquisa em nosso site e no 
aplicativo Cabergs, de forma 
muito prática. A rede é formada 
por diversas especialidades de 
médicos e profissionais de 
saúde como psicólogos, 

FÉRIAS DE INVERNO: 
ONDE ENCONTRAR A CABERGS

fisioterapeutas, fonoaudiólogos 
e muitos outros serviços de 
saúde em que hospitais, clínicas 
e laboratórios estão à sua 
disposição. Além de relaxar e 
curtir, você pode aproveitar as 
férias para realizar seus exames 
preventivos, como por exemplo 
a mamografia, exames de 
sangue, realizar consultas com 
seu oftalmo e até mesmo levar 
as crianças no pediatra. O 
importante é saber que você 
pode contar com a Cabergs. 

Se você tiver dúvidas quanto à 
rede credenciada, navegue no 

site e aplicativo e conheça as 
opções, assim você garante 
diferentes escolhas e  
possibilidades para o seu 
atendimento médico. 

Se você pertence à família 
Banrisul e não é beneficiário, 
faça a adesão a Cabergs pelo 
telefone 
0800 051 2142.

FAÇA PARTE DO PROSANGUE!
Faça parte do Prosangue! Cada 
vez que você doa sangue pode 
salvar até quatro vidas e, desde 
junho,  através da parceria com 
o  Banco de Sangue Virtual, a 
sua doação tem o alcance em 
todo o Rio Grande do Sul. As 
doações são destinadas aos 
mais diferentes tipos de 
pacientes, como vítimas de 
acidentes de carro, 
queimaduras, pacientes 

anêmicos e com problemas de 
coagulação no sangue, por 
exemplo. Os principais 
requisitos para ser um doador 
são ter entre 16 e 69 anos, 
pesar mais de 50 quilos, ter e 
apresentar documento oficial 
com foto, estar em boas 
condições de saúde e bem 
alimentado antes da doação, 
estar descansado e ter dormido, 
no mínimo, seis horas nas 

últimas 24 horas que 
antecederam a doação. Os 
menores de 18 anos só podem 
doar com consentimento formal 
dos responsáveis, e pessoas 
entre 60 e 69 anos podem doar 
se já tiverem realizado alguma 
doação antes dos 60 anos.



Qualidade de vida e bem-estar

ATUALIZE SEU CADASTRO

FIQUE ATENTO! A Cabergs está realizando 
contato com seus beneficiários via 
telefone (com chamada não identificada) 
e por e-mail para realizar a atualização 
cadastral. 

Todos os dependentes de até terceiro 
grau, consanguíneo ou por afinidade, 
também precisam manter suas 
informações atualizadas. Os dependentes 
acima de 18 anos, desde este ano, já 
podem atualizar o seu cadastro, de forma 
independente do beneficiário titular.

Para realizar a atualização cadastral é 
muito simples, basta acessar o site ou app 
com o seu login e senha e atualizar as 
informações. Manter o cadastro 
atualizado é fundamental para garantir o 
acesso às informações pertinentes a você 
que é nosso beneficiário.

ACESSE EM:
https://soundcloud.com/cabergs-podcast

NOTÍCIA,
INFORMAÇÃO E
CONTEÚDO.



Qualidade de vida e bem-estar

FIQUE BEM INFORMADO SOBRE A CAMPANHA DE JULHO

Ainda não se sabe exatamente como as 
doenças autoimunes são 
desencadeadas. Existe uma propensão 
hereditária, assim como fatores 
ambientais que influenciam no 
desenvolvimento da doença. Além 
disso, as doenças autoimunes afetam, 
em número maior, as mulheres.

A boa notícia é que com 
acompanhamento médico e tratamento 
adequado, esses pacientes podem 
usufruir de muita qualidade de vida e 
bem-estar. A assistência médica da 
Cabergs conta com diversos 
profissionais qualificados espalhados 

pelo estado e cadastrados na nossa rede credenciada. Para muitos, cuidar de si ainda é um 
paradigma! Quanto maior a quantidade de informação, melhor preparado para realizar as ações de 
prevenção.

Você 
sabia?

Você sabe o que são as doenças 
autoimunes? São aquelas 
provocadas pelo próprio corpo 
onde o sistema imunológico 
passa a produzir anticorpos 
contra componentes do 
organismo. O acompanhamento 
multidisciplinar, por meio de um 
consenso nas decisões de cada 
intervenção, proporciona mais 
assertividade no diagnóstico, no 
tratamento e na recuperação.

Quais são as mais conhecidas?
As doenças mais conhecidas são, 
o lúpus, doença celíaca, 
diabetes, síndrome de Sjogren, 
espondilite anquilosante, 
polimialgia reumática, alopecia 
areata, doença de Crohn, vitiligo 
e psoríase. Todas elas são 
enfermidades que atacam o 
sistema imunológico. 
Diagnosticar corretamente cada 
caso e realizar o tratamento faz 
com que os pacientes tenham 
uma vida mais equilibrada.

Você está bem informado?
Esta é a chave para ter uma vida 
longeva, muita informação. Saiba 
que o nosso sistema 
imunológico tem a função de 
nos defender contra agentes 
estranhos ao nosso organismo, 
que podem ser bactérias, vírus e 
até as células do sangue de 
outra pessoa. Logo, não ter 
dúvidas e fazer os exames 
preventivos garante uma melhor 
qualidade de vida.



CAPA

UM NOVO UM NOVO 
MOMENTO.MOMENTO.

Estar atualizado e próximo de você tem objetivo de gerar maior 
engajamento e levar a mensagem completa, para que cada vez mais seja 
possível desfrutar de qualidade de vida aliada à prevenção em saúde. 
Segundo a Diretora de Operações, Lisiane V. de Castro Luchese, o principal 
desafio é compartilhar conhecimento em saúde para sensibilizar e orientar, 
promovendo conhecimento baseado em um modelo de comportamento 
saudável, gerando as mudanças necessárias no estilo de vida das pessoas. 
Quanto maior a quantidade de informações, mais engajamento às ações, e 
com isso levamos a promoção da saúde para todos.

Nos últimos anos, a Cabergs foi marcada pela transformação 
digital e tecnológica. A criação de novos sistemas e 
processos digitais trouxe mais segurança, praticidade e 
agilidade aos usuários. Tudo isso para garantir o bem-estar 
de nossos beneficiários em todas as fases da vida.

 Os nossos canais de comunicação estão 
em constante transformação com o 
intuito de trazer mais pluralidade e 
proximidade de você. Buscamos uma 
comunicação 360 graus, dos 
tradicionalmente utilizados e integrando 
outros canais como Youtube, Linkedin e, 
a partir de agosto, o Tiktok. 

Disponibilizar, interagir e transmitir de 
forma consistente os conteúdos para levar a 

prevenção em saúde de forma mais eficaz 
para todos – este é apenas o começo de um 

modelo de comunicação que busca 
aproximar cada vez mais a Cabergs do 

beneficiário e do credenciado. Ainda no mês 
de maio, o site ganhou um novo visual com 

tons de azul inspirado nas cores da 
logomarca do Banrisul.  



Acompanhe 
em cada 
canal o que 
você pode 
encontrar 
de nossos 
conteúdos:

Nossa expectativa 
é de estarmos mais 
próximos dos 
nossos beneficiários 
e credenciados,
falando a linguagem 
de cada um.,
,

Youtube: 
No Youtube da Cabergs você encontra vídeos voltados para a 
prática de exercícios, informações sobre prevenção a saúde, 
conteúdo institucional sobre a Cabergs e de entretenimento. 

Facebook:
Nesta plataforma você tem acesso toda a semana aos conteúdos do 
blog Vida em Equilíbrio, divulgação de ações  e, especialmente, 
conteúdos voltados às campanhas de prevenção, que buscam 
chamar a atenção e conscientizar as pessoas sobre a importância de 
cuidarmos da saúde, bem como priorizar a qualidade de vida focada 
para as pessoas a partir dos 40 anos. 

Instagram: 
Com uma linguagem mais jovem, o Instagram foca no público a 
partir dos 25 anos. Através de vídeos e cards, o objetivo é promover 
saúde, prevenir riscos e proporcionar assistência contínua, 
qualificada e integral aos beneficiários e seus dependentes.

Soundcloud: 
Hospedados no Soundcloud e disponíveis no site da Cabergs desde 
dezembro de 2019, você pode ouvir sobre assuntos de prevenção, 
ficar por dentro das novidades da instituição e ser informado sobre 
temas relevantes a todos os beneficiários. As inserções acontecem 
todas as segundas, quartas e sextas-feiras, com o Notícia Cabergs, e 
uma vez por mês com o Conversa Cabergs.  

Linkedin: 
Além de divulgar as vagas da Cabergs, nesta plataforma buscamos 
ampliar o alcance  da  prevenção dos riscos junto ao público que 
está no mercado de trabalho, gerando maior oportunidade de 
promover a saúde. 

TikTok: 
Com lançamento previsto para o mês de agosto, esta plataforma 
entra no circuito da comunicação da Cabergs com o objetivo de 
atingir o público abaixo dos 25 anos, trabalhando através deste 
aplicativo com vídeos curtos para promover saúde e proporcionar 
assistência contínua para esta faixa etária de dependentes e 
beneficiários.

Site e APP:
Em nosso site ou app, temos à disposição toda a rede credenciada, 
notícias, informações institucionais e outros.  Lá você ainda 
tem acesso ao Informe de Atendimento Hospitalar, no qual é 
possível conferir despesas geradas no atendimento, o valor cobrado 
pelo credenciado, o valor pago pela Cabergs Saúde e o valor 
referente à Taxa de Participação nas Despesas – TPD. E não para por 
aí, tem ainda o alerta medicamentos: um lembrete para o controle e 
sucesso do seu tratamento, sendo possível registrar a hora de 
tomar, as quantidades, informar o tipo do medicamento e os 
intervalos. Neles você também pode realizar solicitação online e 
acompanhamento do status de 
reembolso, autorizações, solicitações de procedimentos e outros.

Diretora de Operações, 
Lisiane V. de Castro Luchese.



As vacinas sempre salvaram e continuam 

salvando vidas! A vacinação infantil, por exem-

plo, é fundamental para garantir o desenvolvi-

mento saudável de todas as crianças. Já a 

vacina contra Covid-19 foi uma das principais 

responsáveis pela baixa de óbitos decorrentes 

da doença nos últimos meses. E, este ano, a 

campanha de vacinação da Cabergs contra a 

Gripe iniciou no dia 1º de abril em todas as 

lojas da rede loja Panvel Clinic, onde todos os 

beneficiários e dependentes podem realizar a 

imunização apresentando a carteira virtual 

Cabergs. 

Muitas pessoas deixam de lado a imunização, 

mas essa é uma atitude preventiva muito 

importante. Por isso, temos um alerta para 

fazer: ao se vacinar, você reduz a chance de ser 

Giro 360

TECNOLOGIA E VACINAS

MANTENHA O SEU
CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO
ATUALIZADO!

contaminado pelos vírus, uma vez que a vacina 

ensina ao nosso organismo como reconhecê-lo 

e a montar uma resposta de defesa forte contra 

ele. Além disso, aquelas pessoas que, mesmo já 

vacinadas, se contaminaram com o vírus do 

Covid têm uma chance muito menor de sofrer 

complicações.  

As vacinas apresentam diferentes tecnologias 

— que vão desde as mais clássicas como as de 

vírus inteiros inativados, subunitárias proteicas, 

recombinantes e VLP — às novas plataformas 

de ácidos nucleicos (DNA e mRNA) e de vetores 

virais. Mas saiba que todas elas são seguras e o 

seu objetivo principal é promover mais saúde 

para você e para sua família, por isso mantenha 

seu calendário de vacinação atualizado.

Se você ainda não fez 
a vacina da gripe, 
dirija-se até uma Panvel Clinic
ou ao posto de vacinação 
mais próximo e imunize-se!



Giro 360

SAIBA COMO MANTER UMA ALIMENTAÇÃO 
MAIS SAUDÁVEL NO INVERNO

Entrevistada:
Juliana Silveira Andrade Teixeira - Nutricionista

Beber água é 

essencial em 

qualquer momento 

da nossa vida.,
,

A nutricionista Juliana
atende no ambulatório da 
Cabergs presencialmente e 
por teleatendimento.

DICAS DE ALIMENTOS DA ESTAÇÃO

Ameixa / Banana-nanica / Carambola / Jabuticaba/ Maçã-fuji 
/ Maçã-gala / Mamão / Maracujá / Mexerica / Morango / 
Nectarina / Pera / Pinhão / Tomate / Uva

FRUTAS

Abóbora / Batata-doce / Cenoura / Ervilha / Fava / Inhame / 
Jiló / Mandioca / Mandioquinha

LEGUMES

Couve / Escarola / Espinafre / Palmito / Rabanete / Rúcula / 
Salsa / Salsão

VERDURAS

Crédito texto: Juliete Souza

Durante a estação mais fria do ano, sabemos que 

os hábitos alimentares mudam, especialmente 

porque o metabolismo usa mais energia para 

que o corpo permaneça aquecido. Dessa forma, 

aumenta a vontade de ingerir uma receita mais 

calórica. 

No inverno para aumentar a imunidade e afastar 

as doenças, é importante fazer algumas altera-

ções no cardápio, optando por alimentos quen-

tes como caldos, sopas, ensopados e mingau de 

aveia. Beber chás também faz parte dessa nova 

rotina, dando prioridade à infusão de ervas com 

gengibre, cúrcuma, cravo, canela e o cardamo-

mo. “Aproveitar as frutas da estação também é 

essencial, pois elas são ricas em vitamina C e 

poderosos antioxidantes”, complementa Julia-

na. 

Para a nossa nutricionista, Juliana Silveira Andra-

de Teixeira, a hidratação no inverno é tão impor-

tante quanto em qualquer outra época do ano, 

pois além da hidratação, a água auxilia na manu-

tenção do peso, da massa muscular e na preven-

ção de algumas doenças. 

De acordo com a nutri, para descobrirmos se 

estamos ingerindo água suficiente, basta fazer 

um simples cálculo: “São 30 ml por quilo de 

peso”, conta. 
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As palavras deste caça palavras 
estão relacionadas a Cabergs e 

foram escondidas na horizontal e
 vertical, sem palavras ao contrário.

PALAVRAS NO QUADRO: lazer, saúde, de bem com a vida, exercício e cabergs.

Jogo dos 5 erros

RESPOSTAS: maçã do rosto, dentes, sapato, estrelas e bolso do casaco.

Que tal a cruzadinhas?

para relaxar e descontrair.para relaxar e descontrair.para relaxar e descontrair.

SAÚDE
CABERGS
OFTALMOLOGISTA
PREVENÇÃO
TELEMEDICINA

BENEFICIÁRIO
ALIMENTAÇÃO
VIDA
COMUNICABERGS



Acompanhe Nossa Gestão

GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

As despesas assistenciais 
líquidas cresceram 7,21% em relação ao 
mês anterior. Quando comparadas ao 
ano anterior as despesas aumentaram 
19,75% com destaque para os gastos de 
internações hospitalares.

Despesas líquidas: gastos assistenciais (consultas, 
exames, terapias e internações),deduzidas as 
coparticipações,
glosas, recuperações, variação da PEONA, mais as 
despesas administrativas.

EDIÇÃO JULHO 2022

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.

A variação da sinistralidade de 
1,14% em relação ao mês anterior 
demonstra aumento nas despesas 
assistenciais no período analisado. Os 
principais componentes do aumento de 
despesas neste período foram os 
tratamentos da COVID-19 e oncológicos.

Os indicadores de sinistralidade 
e das despesas administrativas 
considera a média dos últimos 12 meses 
de receitas assistências e despesas com 
eventos e despesas administrativas. 

INDICADORES DE ATENDIMENTO



Acompanhe Nossa Gestão

GESTÃO ASSISTENCIAL

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA 

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS POR TIPO DE ATENDIMENTO   

 

 

 

Tipo de Atendimento

 

Quan�dade

 

Valor

 

 
 

 

 

 

 

Faixa 
Etária

Valor Total Pago 
(PAM/PAMII/ASCP)

Valor Total Pago 
(POD/POD II)

 

  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultas (médicas e odontológicas): 21.241 R$1.744.941,45

Exames 58.451 R$2.630.514,43

Internações (ambulatoriais e hospitalares)

 

1.538

 

R$12.427.631,79

Procedimentos Odontológicos

 

6.737

 

R$386.402,42

Reciprocidade

 

1.082

 

R$567.036,17

Tratamento seriado

 
6.978

 
R$411.617,80

Total
 

96.027
 

R$18.168.144,06

0 a 18 R$745.499,50 R$44.966,54

19 a 23

 

R$225.983,07

 

R$11.223,86

24 a 28

 
R$303.798,42

 
R$15.092,58

29 a 33
 

R$547.266,39
 

R$23.368,56

34 a 38 R$1.564.891,51  R$29.712,12

39 a 43 R$883.484,66  R$39.717,97

44 a 48

 
R$484.706,73

 
R$17.254,34

49 a 53

 

R$592.333,67

 

R$29.162,13

54 a 58 R$1.264.093,85 R$42.594,27

59+

 

R$11.169.683,84

 

R$133.310,05

Total

 

R$17.781.741,64

 

R$386.402,42



Acompanhe Nossa Gestão

PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS

*PROMED – 50% desse valor é subsidiado pelas Patrocinadoras. 

Programa
Quan�dade de 

Compras 

Valor Total 

Pago

PROFARM

PROMED

Total

CREDENCIAMENTOS 

Dos desligamentos que ocorreram 
nesse mês, 17 foram por falta de 
movimentação financeira nos últimos 
24 meses, dois optaram por atender 
somente particular, dois optaram por 
não fazer mais parte do plano e um 
está afastado temporariamente.

Tipo de Credenciado Credenciamentos 

Clínicas

Den�stas

Farmácias

Hospitais

Laboratórios

Médicos

Total

Consultas médicas

21.241
Exames
58.451

Internações
1.538

Procedimentos 

Odontológicos

 6.737

Pontos de atendimento 

Vidas nos planos 

Médico-Hospitalares 

e Odontológico

 36.715

Contatos de associados – 

Central de Relacionamento 

40.052
Gastos em Assistência

(PAM, POD e ASCP) 

R$ 18.168.144,06

8181

0

6.874

 R$ 0

 

 

13  

1 

0 

0
 

4
 

5
 

23
 

R$ 1.110.526,65

6.874 R$ 1.110.526,65
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divulgação

ANS – nº 30731-9

EXPEDIENTE

Informativo da Caixa dos Empregados 

do Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Assim 
como 
você, 
nosso 

número 
é único.

0800 051 2142

0800 051 6169

Para nossos beneficiários

Para nossos credenciados


