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Como manter a
saúde na infância

A importância da 
saúde ocular

Nesta edição conversamos com duas 
participantes do POG sobre suas experiências
com a amamentação.

Aleitamento Materno



Giro 360

 A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE BUCAL

Manter a saúde bucal em dia é 
imprescindível. E, para falar sobre este 
tema, conversamos com a den�sta, Dra. 
Andréia Neves, credenciada da Cabergs.
Segundo a den�sta, o ideal é realizar a 
escovação dos dentes com uma escova 
macia, com uma cabeça pequena 
escovando da gengiva para fora, depois 
em cima dos dentes. Escovar atrás dos 
dentes também é muito importante, que 
geralmente é onde esquecemos de 
escovar. 

Esta escovação deve ser repe�da nos 
dentes de baixo e de cima. É importante 
lembrar que o fio dental também deve 
ser u�lizado.

Existem diversos �po de fios, que vão 
desde o mul�filamento, o passa fio, o fio 
dental com haste. Andréia salienta que 
o fio deve abraçar o dente e após ser 
puxado para cima, em todos os espaços.
Andréia também falou que é importante 
visitar o den�sta pelo menos a cada seis 
meses para fazer uma revisão e limpeza 
de tártaro para garan�r uma boa saúde 
bucal. 

Com relação às cáries é importante ficar 
atento, pois ela pode nem doer, quando a 
dor é percebida é importante ficar atento 
pois, se deixar, ela pode chegar no nervo 
e doer bastante, chegando inclusive ser 
necessário a realização do tratamento de 
canal.

Outras dicas de saúde bucal da Dra. Andréia Neves podem 
ser acompanhadas no Instagram e no TikTok da Cabergs.

Dra. Andreia Neves
clinicadraandreianeves



CAPA

O leite materno é considerado 
pela OMS como o alimento 
padrão ouro para os bebês.

O POG aborda temas como os 
aspectos psicológicos do parto 
e puerpério, a nutrição da 
gestante, a fisioterapia pélvica,
os cuidados com o bebê e a nova 
constituição familiar.

Shana Frainer, de 42 anos, 
é mãe da Angelina de 4 anos 
e do Pietro de 2. Ela compartilhou 
um pouco sobre a sua experiência 
de amamentação com a gente.

Como foi o primeiro 
contato entre você e seu 
bebê, ele mamou na 
primeira hora de vida?

Minha primeira filha não 
mamou. Ela nasceu via 
cesariana e dormimos 
bastante nas primeiras 
horas após o parto. No 
hospital tentaram nos 
ajudar, mas eu não 
consegui amamentar. Lá 
mesmo ofereceram 
fórmula para ela.
Já com meu segundo filho, 
foi diferente. Ele mamou 
desde o primeiro dia e não 
foi preciso u�lizar fórmula.

Qual foi a maior 
dificuldade ou o maior 
desafio da amamentação 
para você?

Meu maior desafio foi 
com a Angelina. 
Precisamos recorrer ao 
banco de leite no terceiro 
dia de vida dela, pois eu 
ainda não estava 
conseguindo amamentar. 
Lá me ensinaram e �rar o 
leite, a amamentar e a 
usar outras técnicas, 
principalmente quando 
meu peito ficava 
machucado.
Outro grande desafio foi 
quando a Angelina fez três 
meses e descobrimos que 
�nha alergia a proteína do 
leite (APLV). Eu precisei 
fazer uma dieta bem 
rigorosa para poder 
con�nuar amamentando.

Quais foram os fatores 
determinantes para você 

conseguir amamentar?

Eu diria que foi a minha 
decisão de amamentar, 
principalmente quando 
ela teve alergia, por saber 
da importância desse 
alimento para a minha 
filha.

Seu bebê mamou até 
qual idade?

Amamentei Angelina e 
Pietro até 1 ano e seis 
meses, cada um.

Qual foi a importância do 
POG na sua história com 
a amamentação?

O POG foi fundamental na 
minha história de 
amamentação. Graças ao 
programa, eu adquiri 
conhecimentos 
importantes sobre o 
aleitamento materno, 
principalmente sobre a 
importância dele. Além 
disso, foi lá que me 
orientaram a buscar ajuda 
no banco de leite. Sou 
muito grata ao POG.

Qual o recado que você 
deixa para as mães que 
desejam muito 
amamentar?

Se alimentar bem, beber 
bastante líquido, buscar 
orientação especializada. 
E entender que às vezes a 
gente acha que se não 
amamentarmos, não 
seremos mãe. E não é 
assim, a amamentação 
deve ser algo bom para 
mãe e bebê.

Agosto é o mês do aleitamento materno e, entre 
entre os  mais diversos bene�cios para o bebê 
estão a redução do risco de doenças alérgicas, 
o fortalecimento da arcada dentária, 
a diminuição  das chances de desenvolver 
diversas doenças  e ainda es�mula o 
desenvolvimento cogni�vo  e intelectual. 
A Organização Mundial de Saúde — OMS, 
recomenda o aleitamento materno exclusivo até 
o 6º mês do bebê e complementado até 
os 2 anos de vida ou mais.

A Cabergs oferece aos seus beneficiários e 
dependentes o Programa de Orientação à 
Gestação – POG. O POG tem como obje�vo 
proporcionar um momento de troca de ideias 
entre os par�cipantes, incen�var o 
aleitamento materno, apresentar técnicas de 
cuidados aos bebês e fortalecer a rede 
de contatos entre as famílias da gestante.

Nesta edição conversamos com 
duas participantes do POG.



CAPA

Shana Frainer, de 42 anos, 
é mãe da Angelina de 4 anos 
e do Pietro de 2. Ela compartilhou 
um pouco sobre a sua experiência 
de amamentação com a gente.

Já a Mariana Baierle, de 36 anos, teve uma 
experiência bem diferente  com a amamentação. 
Ela, que é deficiente visual, permanece amamentando 
até hoje sua filha Nathália, de 2 anos e 2 meses.

A amamentação para você fluiu 
naturalmente ou você 
enfrentou dificuldades até 
estabelecer o aleitamento?

Foi um processo muito tranquilo. 
Não �ve grandes dificuldades. 
Contei com o apoio da equipe 
médica do hospital onde minha 
filha nasceu e a amamentação 
fluiu de uma forma muito natural 
desde o primeiro dia de vida 
dela.

Qual a importância da 
amamentação para você?

Eu sou deficiente visual, tenho 
cerca de 5% de visão. Então, esse 
contato �sico para mim é muito 
importante, pela questão do 
toque. Eu sou uma pessoa muito 
sensorial.

Sua filha ainda mama, né?

Sim, ela mama até hoje, com 2 
anos e 2 meses. Até os 6 meses 
man�ve o aleitamento materno 
exclusivo. Após a introdução 
alimentar ela passou a mamar 
menos. Hoje ela mama somente 
de manhã, antes de ir para 
escola, e à noite. Claro que 
atualmente a amamentação para 
ela é muito mais um conforto, 
um carinho. Mas eu gosto de 
manter mesmo assim.

Qual o seu maior desafio na 
amamentação?

Eu diria que é a pressão das 
pessoas para eu parar de 
amamentar. A par�r de um ano 
da minha filha, eu já ouvia 
piadinhas e comentários de que 
ela já estava muito grande para 
mamar no peito. Porém, eu sei 
que a Organização Mundial de 
Saúde recomenda o aleitamento 

materno exclusivo até os 6 
meses e complementar até os 2 
anos ou mais. Porém, não é bem 
visto socialmente uma criança da 
idade dela ainda mamar. O fato é 
que eu ainda gosto muito de 
amamentar, sinto muito prazer 
com isso. E não pretendo parar, 
por enquanto.

Qual foi a importância do POG 
na sua história com a 
amamentação?

Devido à nossa deficiência visual, 
�vemos algumas dificuldades 
com o material enviado pelo 
POG. No entanto, a Ana Michelle 
foi até a nossa casa e nos ajudou 
muito. Ela nos deu dicas sobre 
amamentação e questões 
relacionadas à saúde do bebê. O 
apoio dela foi fundamental.

para Maiores informações sobre o 
programa de orientação à gestação 
(pog) entre em contato

(51) 3262.9212 
prevencao@cabergs.org.br



ELETRÔNICOS 
E A GERAÇÃO 
CORCUNDA

Qualidade de vida e bem-estar

Quanto tempo você passa com a 
cabeça flexionada para baixo e 
com queixo encostado no peito 
olhando para o celular ou o 
tablet?
A cabeça de um adulto pesa cerca 
de quatro a cinco quilos. A cada 
cen�metro de inclinação, esse 
peso aumenta em um quilo, o que 
pode gerar dores no pescoço, 
tensão muscular e rigidez no local. 
A ação de olhar para baixo por 
muito tempo, ao longo dos anos, 
contribui para a formação da 

famosa corcunda.
Agora, imagina uma criança que 
u�liza estes disposi�vos desde 
pequenos, como estarão na vida 
adulta? A forma de evitar esse 
�po de postura incorreta é, 
basicamente, trabalhando na 
prevenção e correção postural. 
Cada pessoa tem a sua postura 
(ela é individualizada) e o ideal é 
que cada um encontre a que seja 
mais funcional para si. Algumas 
vezes, a ajuda de um 
fisioterapeuta é necessária. 

Quando a pessoa já está na fase 
em que sente dores e 
desconfortos, é recomendado 
buscar ajuda profissional da área. 
Saiba que uma postura correta 
interfere no ânimo, na disposição, 
na respiração e até mesmo na 
produ�vidade. Abaixo, separamos 
algumas dicas importantes para 
aquelas pessoas para quem evitar 
estes disposi�vos eletrônicos não 
é uma opção viável:

1 2 3

4 5 6

 Quando for u�lizar seu celular, 
mantenha o seu pescoço como se 
es�vesse olhando para a linha do 

horizonte e levemente inclinado de 
forma que você se sinta confortável e 

sem fazer a projeção da cabeça.
 Fique atento, ela deve ficar na mesma 

posição, quem faz o movimento de olhar 
são os olhos. A mesma situação quando 
caminhamos, não levamos a cabeça para 

o chão, e sim direcionamos o olhar.

Alongue o pescoço, tanto 
para a direita, quanto para a 

esquerda. O ideal é fazer este 
alongamento por 1 minuto 

para ambos os lados.

Ao atender ligações 
no telefone, evite 

falar nele apoiando-o 
nos ombros.

Segurar o celular com as duas 
mãos e digitar com ambos os 

polegares vai proporcionar uma 
posição mais equilibrada para o 

seu corpo, ajudando a prevenir o 
surgimento de tendinites.

Sabe aquela olhadinha no celular 
antes de dormir? Fique atento à 

postura das suas costas 
enquanto está na cama, apoie 

elas em um travesseiro e 
mantenha o aparelho na linha 

dos olhos.

Para quem trabalha muito tempo 
sentado, o ideal é manter os braços 

sempre alinhados e apoiados no 
antebraço. O ideal é estar sentado sobre 

os ísquios com as costas apoiadas no 
encosto da cadeira e se houver 

necessidade com uma almofada na 
região lombar. Atenção, evite debruçar-se 

sobre a mesa.



SEUS OLHOS E AS TELAS

O uso de telas na infância costuma ser uma 
solução em situações como ócio, tédio, 
necessidade de entretenimento ou abandono 
afe�vo. No entanto, as consequências tanto de 
acesso a conteúdo inadequado quanto de uso 
excessivo são inúmeras — como transtornos de 
saúde mental e de comportamento, além de baixo 
desempenho escolar. Na primeira infância, por 
exemplo, as horas passadas em frente às telas 
podem gerar atrasos no desenvolvimento da 
linguagem.

Já na fase adulta, fatores como o estresse 
contribuem para o aparecimento de dores de 
cabeça, ardência nos olhos, dificuldade de foco, 
sensação de cansaço e visão turva, que são alguns 
sintomas da fadiga ocular. Além de realizar 
consultas regulares ao o�almologista, você pode 
evitar a exposição excessiva às telas, outra 
indicação é não u�lizar eletrônicos durante as 
refeições e desconectar uma a duas horas antes 
de dormir.

Qualidade de vida e bem-estar

Fadiga nos olhos, desconforto, sensação 
de olhos secos e quentes… 
Você tem alguma destas sensações? 
A u�lização dos eletrônicos oferece 
agilidade, interação, instantaneidade e até 
mesmo pra�cidade, seja no trabalho ou 
nas distrações para os pequenos. Mas 
para aproveitar seus bene�cios é preciso 
maturidade. A exposição excessiva aos 
eletrônicos desencadeia um �po de reação 
no sistema nervoso central que inibe 
mecanismos autônomos, como o piscar. 
Isso gera o chamado olho seco 
evapora�vo, que leva à deficiência de 
lacrimejamento e provoca algumas 
consequências o�almológicas, 
como ardência, oscilação, turvação 
e redução na qualidade da visão.



SEGUE LÁ

Qualidade de vida e bem-estar

A Cabergs está cada vez mais conectada e com novidades nas 
redes sociais. O intuito é integrar diversos canais e aproximar o 
público. Neste mês a novidade é a disponibilização de conteúdos 
que contribuem com a promoção de saúde no perfil do TikTok da 
Ins�tuição.

Esta plataforma entra no circuito da comunicação da Cabergs 
com o obje�vo de a�ngir o público abaixo dos 25 anos, para 
promover saúde e proporcionar assistência con�nua a esta faixa 
etária de dependentes e beneficiários.

Com o propósito de disponibilizar, interagir e transmi�r de forma 
consistente os conteúdos de prevenção em saúde, a Cabergs 
busca aproximar-se cada vez mais do beneficiário e do 
credenciado. Compar�lhar informação em saúde, orientar e 
promover um comportamento para uma vida saudável, estando 
próximos das novas tecnologias e proporcionando experiências 
posi�vas no cuidado da saúde.



COMO MANTER A SAÚDE DA GAROTADA

Qualidade de vida e bem-estar

Para garan�r um crescimento saudável é 
importante manter a vacinação em dia, a 
saúde bucal e proporcionar uma 
alimentação equilibrada e nutri�va.
Existem, no entanto, alguns es�mulos que 
visam beneficiar a transformação social, o 
crescimento e o desenvolvimento dos 
pequenos para o futuro, que podem ser 
realizados através de brincadeiras. Embora 
os termos crescimento e desenvolvimento 
ocorram ao mesmo tempo e sejam 
inseparáveis, eles são processos dis�ntos e 
suas velocidades são determinadas pela 
experiência de cada um.
A saúde da criança inicia ainda na barriga 
da mãe, por isso a Cabergs mantém para 
seus beneficiários o Programa de 
Orientação à Gestação – POG pelo qual os 
par�cipantes recebem desde o incen�vo 
ao aleitamento materno, técnicas de 
cuidados dos bebês, bem como outros 
assuntos, como a nova cons�tuição 
familiar, são trazidos para o debate com 
profissionais especializados. 

A seguir trazemos dicas de como manter 
a saúde dos pequenos.

Alimentação saudável - Priorize uma alimentação 
natural, livre de industrializados, sódio e açúcares.

Vacinação - Cumpra adequadamente o calendário 
de vacinação estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Lazer - Mantenha a�vidades recrea�vas pelo menos 
com uma hora diária de brincadeiras, aprendizados 
e convivência, conforme a faixa etária do menor 
pelo qual você é responsável.

Afeto - Receber afeto é outro fator de grande 
relevância para um desenvolvimento psicológico 
adequado, isto irá se refle�r ao longo de toda 
a vida.

Encorajar uma relação saudável com os nossos 
corpos e nossas mentes é fundamental para a 
autoes�ma, a independência e a confiança das 
crianças e também dos adolescentes. É na infância 
que o adulto tem a oportunidade de promover a 
saúde de longo prazo nos pequenos.

Manter a saúde da garotada é um 
desafio, além do corre-corre da 
ro�na, o adulto tem uma série de 
compromissos, incluindo a de cuidar 
dos filhos. É o adulto o responsável 
por oferecer amor, carinho, 
acompanhar e es�mular o 
desenvolvimento motor da criança, 
oportunizar um ambiente rico de 
desafios sensoriais, nos quais ela 
u�lizará a sua imaginação.





Excepcionalmente, nesta edição número 118, estaremos republicando 
as informações do "Acompanhe a Nossa Gestão" com o obje�vo de 

parametrizá-los com a próxima publicação do ComuniCabergs.







Seguros na 
medida certa 
para você! 

cabergsseguros.com.br


