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Especializada em prestação de ser -
viços e soluções integradas nas 
áreas de segurança e vigilância, 

visando à proteção da vida e patrimô-
nio dos clientes, a Angel’s Segurança 
e Vigilância Ltda. atua há mais de uma 
década nos setores público e privado. 
A mesma qualidade nos serviços que 
oferece ela buscou na Caberj Integral 
Saúde, operadora que hoje atende 
a mais de 800 funcionários e 600 de-
pendentes, que somam um total de 
1.400 benefi ciários na empresa. 

Desde 2013, a Caberj Integral Saúde assiste aos 
funcionários da Angeĺ s Segurança e Vigilância

"Relação custo-benefício da Caberj Integral Saúde  é um diferencial", diz o diretor da empresa de segurança, Fernando Neves

Saúde e segurança garantidas

A melhor escolha
Com profi ssionais qualifi cados, a An-
gel's presta serviços de vigilância e 
de escolta, segurança de executivos 
e eventos, CFTV e alarme, além de 
brigadas de incêndio. Para garantir 
aos funcionários um atendimento 
médico de qualidade, com uma boa 
relação custo-benefício e rede cre-
denciada no Rio de Janeiro, a em-
presa optou pelo plano Essencial da 
Caberj Integral Saúde. 

“A receptividade dos funcionários 
ao plano de saúde é muito boa, 
com bons laboratórios, hospitais e 
uma rede credenciada satisfatória”, 
afiança Fernando Neves, diretor 
Operacional da Angel’s Segurança 
e Vigilância, atendida pela Caberj 
Integral Saúde desde 1o de abril 
de 2013. Para ele, outro grande di-
ferencial que pesou na decisão foi 
o fato de o plano Essencial ter 
oferecido uma carência máxima de 
seis meses. 
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Parceria que traz mais benefícios
E m tempos de escassez de vagas para 

in ternação, ter a garantia de leito em 
um hospital de alto padrão é hoje 

um privilégio. Melhor ainda quando esse 
atendimento é feito por uma equipe médica 
exclusiva, que acompanha o paciente des-
de o momento em que ele dá entrada no 
setor de emergência.
Os usuários da Caberj Integral Saúde con-
tam com esse benefício em uma instituição 
referência: o Hospital Israelita Albert Sabin, 
na Tijuca, que tem leitos exclusivos e todos 
os recursos necessários para o pronto resta-
belecimento do beneficiário.
“A Caberj tem um andar reservado para 
seus beneficiários e médicos sempre pre-
sentes. O paciente e os familiares têm 
contato cons tante, inclusive pelo telefone. 
É praticamente um médico particular à 
disposição”, destaca o clínico geral Pedro 
Mano, coordenador da equipe, formada 
por outros quatro médicos, que atuam 24 
horas por dia.
Além de acompanhar o paciente desde o 
momento em que chega à emergência até 
uma possível internação no CTI, a equipe 
Caberj cuida de todos os procedimentos: 
liberação de materiais ou o parecer de ou-
tros especialistas. Tudo é facilitado e sem 
burocracia. “Nós entramos em contato com 
o especialista e agilizamos um processo 
que, em geral, toma um tempo que pode 
ser decisivo no diagnóstico ou tratamento 
do paciente”, explica Mano.
Os benefícios vão além. De fácil acesso e com 
estacionamento, o Israelita é uma das me-
lhores opções para todos os beneficiários, 
e não somente para quem mora na região 
da Tijuca. “O hospital passou por uma re-
modelação e hoje está no patamar das ins-
tituições de saúde com o mais alto padrão 
do Rio de Janeiro. Temos 99% das especiali-
dades, sendo raros os casos em que temos 
de encaminhar paciente para outro local 
ou buscar recursos fora”, conclui Mano.

O serviço oferecido é completo, do aten-
dimento emergencial à internação em 
CTI, com acompanhamento e quali-
dade. E toda a evolução do quadro de 
saúde do paciente, desde a sua entrada 
até a saída do hospital, é acompanha-
da pela equipe médica da Caberj.

Emergência e CTI

Leitos exclusivos em uma instituição de  referência como o Hospital Israelita Albert Sabin são um dos nossos diferenciais
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Parceria que traz mais benefícios

A Caberj Integral Saúde conta 
com uma equipe médica exclu-
siva e dedicada ao atendimento 
do usuário dos nosso planos. Os 
médicos atuam 24 horas por dia, 
em contato constante com os pa-
cientes e familiares.

Médicos exclusivos

• Ecocardiograma Transtorácico
• Ecocardiograma Transesofágico
• Ecodoppler Vascular
• Radiologia Convencional e In-

tervencionista
• Ultrassonografia Transvaginal
• Tomografia Computadorizada

• Centro de Imagem
• Centro Cirúrgico
• Day Clinic

• Cardiologia
• Neurologia
• Endocrinologia
• Cirurgia Plástica
• Ortopedia
• Urologia
• Ginecologia
• Cirurgia Vascular
• Gastroenterologia
• Endo/Colonoscopia
• Cirurgia Geral
• Nefrologia
• Cirurgia Torácica
• Pneumologia

Especialidades

Outros serviços

Exames

Todos os usuários da Caberj In-
tegral Saúde tem a garantia de 
leitos disponíveis em caso de ne-
cessidade de internação no Hos-
pital Israelita. Um andar exclusivo 
está reservado para os usuários da 
operadora.

Leitos exclusivos

Leitos exclusivos em uma instituição de  referência como o Hospital Israelita Albert Sabin são um dos nossos diferenciais



Relação sólida

H á 35 anos no ramo de correta-
gem, Carlos Alberto de Lima 
Gomes, 61 anos, é diretor co-

mercial da corretora Essencial desde 
1999. Há três anos, ele fi rmou uma 
parceria com a Caberj Integral Saúde, 
que tem como principal diferencial, na 
visão do corretor, a tradição e credibili-
dade no mercado como operadora de 
saúde. “É uma operadora com a qual 
praticamente não temos problema. Ela 
nos dá toda a fl exibilidade e o suporte 
necessários. A reciprocidade é muito 
grande e o atendimento é imediato”, 
afi rma Carlos Alberto. 
Segundo a diretora administrativa, Mi-
chele Moreira de Lima Gomes, a maior 

demanda pelo plano de saúde da 
Caberj Integral Saúde vem dos presta-
dores de serviços. “O plano mais co-
mercializado é o Essencial. É o mais 
acessível e possui uma boa relação 
custo-benefício. Já alguns cargos su-
periores, costumam preferir o Multi”, 
destaca.

Chave para o sucesso
Para o superintendente de Relaciona-
mentos da Caberj, Armando Gentil, a 
atuação da Essencial junto a empresas 
do segmento de petróleo é um ponto 
forte da corretora. “A Essencial é uma 
corretora bem estruturada, de renome 
no mercado e que atua com serie-

dade junto a grandes empresas. Espe-
cialmente no segmento de petróleo, 
onde estão clientes importantes da 
Caberj Integral Saúde. É uma parceria 
que vem sendo consolidada ao longo 
dos anos e que agrega muito valor à 
Caberj”, pontua o superintendente.
Para Carlos Alberto, um bom corretor 
precisa ser honesto, conhecer bem o 
produto e dar suporte ao cliente. “Há 
corretores que efetuam o contrato e, 
praticamente, abandonam o cliente 
logo depois. E é justamente quando 
pode ocorrer algum problema. No 
nosso caso, estamos sempre pre-
sentes. Temos clientes que estão na 
nossa carteira há 25 anos”, fi naliza.

Honestidade, conhecimento do produto e suporte 
ao cliente são os segredos de um bom corretor
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Michele Gomes, diretora Administrativa, e Carlos Alberto Gomes, diretor Comercial, destacam a � exibilidade e suporte da operadora


