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Comportamento de utilização,
evolução da medicina, ANS.

Fatores marcantes no Exercício 2016.

 Um conjunto de variáveis vem transformando o perfil de utilização de serviços assistenciais nos 
planos de saúde. Os gráficos apresentados na Assembleia Geral Ordinária do Saúde PAS Medicina 
& Odonto, realizada no dia 27 de abril de 2017, demonstram claramente a 
evolução dessas mudanças.

 Na  ap re sen tação  do  Relatór io  Gerenc ia l 
Administrativo e Financeiro do Exercício 2016, os dados 
que mais se sobressaíram diziam respeito à distribuição 
das despesas assistenciais, onde os Exames 
Complementares consomem 55% do bolo, seguidos 
pelas consultas médicas com 17%. Em um passado não 
muito distante, as Internações Hospitalares respondiam 
pela maior fatia.

 E s sas  mudanças  vêm acontecendo ma i s 
acentuadamente nos últimos cinco anos. Se por um lado os 
exames cada vez mais sofisticados e de maior 
complexidade vem contribuindo para a resolução de problemas 
de saúde com atuação preventiva, as internações cirúrgicas por 
sua vez apresentam atualizações com custos cada vez maiores. 
Somando-se a isso as constantes exigências de novas coberturas da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, chegamos à explicação para esse novo perfil de distribuição das despesas 
assistenciais. 

 O reflexo desta realidade em nosso Plano de Saúde está documentado nas páginas a seguir, 
através das tabelas comparativas de consultas, exames e internações que demonstram esse 
comportamento de utilização e suas repercussões financeiras.
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    As demonstrações contábeis do Saúde PAS, publicadas 
no Jornal do Comércio do dia 31 de março de 2017, 
aprovadas pelo Conselho Especial e referendadas 
pelos Auditores Independentes foram levadas para 
apreciação dos participantes da AGO. Pela segunda vez 
em seus 17 anos de história, apresentou resultado 
negativo, correspondente a 1,75% da receita total. Em 
contrapartida, o crescimento patrimonial foi de 25%. As 
provisões técnicas obrigatórias (PEONA - Provisões 
para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados ) 
montam o valor de R$ 3.954.319,33 e adequadas às 
exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS. O crescimento do plano mostra-se 
consistente, com a incorporação de benefícios que 
entendemos serem de grande valia, tais como os 
convênios que permitem acesso a maior rede de 
médicos do Brasil, onde os usuários podem realizar 
consultas, exames e ainda estar amparados em suas 
viagens e deslocamentos pelo território brasileiro 
nos casos de urgência e emergências médicas. Ou 
como a recente extinção da coparticipação da 
assistência odontológica. Ou ainda como o 
convênio celebrado com o Hospital Moinhos de 
Vento, referência nacional em atendimentos de 
alta complexidade. A seguir, apresentamos 
gráficos e tabelas explicativos do exercício 2016.

ADMINISTRATIVO 
e FINANCEIRO

 Em outubro próximo, estaremos 

completando 18 anos de atuação. Esta 

é a 17ª edição do Boletim Informativo pós 

assembleia, relativo à AGO realizada no mês 

de abril.

 Leia com atenção e constate os 

crescimentos vegetativo e financeiro, bem 

como a ampliação dos benefícios, visando 

oferecer muito mais que a melhor assistência à 

saúde: soluções para os associados.

 Nessa caminhada, ultrapassamos as 

adversidades que o mercado da saúde impõe e 

comemoramos a nova categoria da Operado-

ra, ao sermos promovidos pela ANS, passando de 

pequeno para médio porte. Uma conquista 

gratificante, que nos remete à fundação do Plano, 

em 1999, onde a planta atuarial previa uma 

participação mais efetiva do IPE-Saúde. Fato que 

tornou-se insatisfatório no decorrer dos anos, 

exigindo do Saúde PAS a responsabilidade de 

suprir as deficiências.

 De outra parte, a mesma agência reguladora 

das operadoras, a ANS, vai aumentando o rol de 

coberturas, incorporando novos e expensivos tratamen-

tos com altíssimo impacto nos custos assistenciais, 

absorvidos pelo Plano na integralidade, face à não 

obrigatoriedade do IPE-Saúde em cumprir essas 

exigências.

 Assim como contratualmente temos que 

atualizar tabelas de honorários de médicos, hospitais, 

laboratórios, clínicas de imagens e exames de alta 

complexidade, de dentistas, entre outros, conforme 

apresentado nos gráficos comparativos deste informativo. 

 A gestão da tabela de contribuições mensais do 

Plano sempre foi pautada na realidade financeira do salário 

dos associados e refletida na mensalidade mais elevada 

que atingimos nesses 18 anos, na última faixa (acima de 59 

anos), de R$ 274,00. Valor esse que garante benefícios do 

mesmo porte daqueles oferecidos pelas maiores operadoras do 

país, que cobram mais de R$ 1.200,00 mensais, em média.

 Isso demonstra claramente que o Saúde PAS não busca 

resultados financeiros representativos, e que vai seguir com 

a mesma filosofia, trabalhando para oferecer alta qualidade com 

os valores de contribuição compatíveis com a realidade salarial do 

nosso público-alvo e com a gestão de reservas técnicas que possam 

garantir o cumprimento de nossa missão: promover soluções em 

saúde!

 Luiz Onofre Machado Meira

 Presidente 

Relatório Gerencial
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Quantidade Valor (R$)
2015 2016 2015 2016

Rede Credenciada 3.879 9.106 391.975,26 824.250,31 

IPE 26.996 25.548 546.602,08 494.909,88 

Reembolso 43.812 55.803 2.708.524,99 3.414.259,44 

Unimed interior 12.050 15.106 704.805,45 1.548.042,40 

Outras 958 1.213 42.892,09 56.055,86 

TOTAL 87.695 106.776 4.394.799,87 6.337.517,89 

VARIAÇÃO 21,76% 44,20%

Comparativo Consultas 2015 / 2016

Quantidade Valor (R$)

2015 2016 2015 2016

Exame ambulatorial 229.696 334.261 4.225.089,82 8.036.053,14 

Exames Reembolso 107.854 133.184 5.704.264,15 5.996.733,39 

Exames Unimed interior 20.927 51.631 992.177,39 2.485.366,54 

TOTAL 358.477 519.076 10.921.531,36 16.518.153,07 

VARIAÇÃO 44,80% 57,04%

Comparativo Exames 2015 / 2016

 O crescimento apresentado de 21,76% na utilização de consultas médicas, em comparação com o ano de 2015, 
representou 44,20% de aumento financeiro, chegando ao valor de R$ 6.337.517,89. Foram mais de 106 mil consultas 
realizadas nas redes do Saúde PAS e da UNIMED, que geraram mais de 519 mil exames, como demonstrado abaixo.
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O crescimento apresentado na utilização de exames laboratoriais, de imagens e de alta complexidade, 
associado às constantes ampliações do rol de coberturas exigidas pela ANS representam o mais expressivo aumento no 
ano de 2016, atingindo patamares de 57,04% de incremento financeiro, com o montante de R$ 16.518.153,07.

 Observa-se no gráfico ao lado que o 
número mais representativo de usuários 
encontra-se na última faixa (de 59 anos ou 
mais). Agregando-se a faixa anterior, somam 
mais de dez mil associados, que correspondem à 
população mais assistida. Mas surge um fato 
novo: o crescimento da primeira faixa (0 a 18 
anos), resultado de ações estratégicas de 
gestão na busca do equilíbrio atuarial, 
oxigenando a massa de participantes.
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 O gráfico representa a evolução do 
número de usuários do Saúde PAS nos últimos 
anos. O crescimento é estratégico para a 
sustentabilidade do Plano e diversas ações são 
implementadas anualmente nesse sentido.
 

Evolução da Massa
de Usuários



Exercício 2016

NOVA TABELA DE 
CONTRIBUIÇÕES

 Foi apresentada na AGO a nova tabela de contribuições individuais mensais 
por faixas etárias. Os reajustes serão aplicados nas datas de aniversário de 
ingresso no Plano. Ou seja, se você ingressou no mês de setembro, por exemplo, 
sua contribuição só será atualizada em setembro de 2017, e assim sucessivamente. 

Quantidade Valor (R$)
2015 2016 2015 2016

TOTAL 1.091 1.576 3.809.783,28 5.337.194,81 

Comparativo Internações 2015 / 2016

Faixa 
Etária

Contrib. INDIV.

0 a 18 131,98

19 a 23 170,13

24 a 28 188,24

29 a 33 200,41

34 a 38 221,26

39 a 43 241,45

44 a 48 259,82

49 a 53 289,31

54 a 58 321,29

59 e mais 374,67

(R$)

APORTE ASSOCIADOS TITULARES: 12 X R$ 59,90 

 A variação do número de internações entre 2015 e 2016 (44,45%) também é 
expressiva, com um crescimento financeiro de 40,09%, totalizando um valor de 
R$ 5.337.194,81.

 A RN 387 da ANS definiu que, a partir de janeiro de 2016, os beneficiários de planos de saúde individuais e 
coletivos tenham direito a mais 21 procedimentos, incluindo exames laboratoriais, além de novos medicamentos orais para 
tratamento oncológico e ampliação do número de consultas com fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e 
psicoterapeutas, entre outros. As Resoluções Normativas com ampliação de coberturas obrigatórias tiveram início 
em 2008 e o impacto do custo assistencial atingiu o pico de 23,35% no ano passado.  

23,35%

VARIAÇÃO 
2008/2016

Quantidade

44,45%
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40,09%

VARIAÇÃO 
2015/12016

Impacto do ROL de Procedimentos ANS entre 2008 e 2016

50.330.347,33 
51.211.390,48 

(881.043,15)

Receitas Despesas Saldo

Face a alta utilização dos benefícios conforme os gráficos apresentados, é necessário  
a aplicação da Resolução Normativa ANS 137 que prevê a recuperação de 
reservas livres, para que a gestão financeira seja compatível com os provisionamentos 
administrativos financeiros. O aporte será direcionado a todos os associados titulares 
do plano complementar, com exceção dos titulares da faixa etária de 0 a 18 
anos e daqueles que ingressaram no ano de 2017. Para todos aqueles cujo 
ingresso no Plano ocorreu até maio de 2016, a cobrança do aporte terá início em 31 
de maio de 2017. Para quem ingressou a partir de junho de 2016, a cobrança terá 
início em junho de 2017, e assim sucessivamente, de acordo com a data de 
aniversário de ingresso no Plano. Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
Central de Informações, pelo telefone 0800 541 66 66.  

 O comparativo RECEITA X DESPESA 
representa os números finais da Gestão do Exercício, 
demonstrando o déficit ao lado. O alto volume de 
utilização reflete o grau de satisfação dos nossos 
usuários com os benefícios disponibilizados.

Demonstrações do 
Resultado Financeiro



Com o seu cartão Saúde PAS você tem benefícios 
novos todos os anos. Veja:

Balanço Social do Saúde PASBalanço Social do Saúde PASBalanço Social do Saúde PAS

 O seu Plano de Saúde é 
complementar. Sabe o que isso 
significa? Que foi criado para 
o f e r e ce r  t udo  aqu i l o  que  a 
assistência do Estado não alcança. 
Mas essa relação mudou muito. 
Hoje em dia, o Saúde PAS oferece 
bem mais do que complemen-
tação.
 T o d a  e s s a  g a m a  d e 
coberturas adicionais disponibi-
lizadas pelo Plano, compõe o nosso 
Balanço Social .
 B a l a n ç o  S o c i a l  é  u m 
conjunto de informações que 
demonstram atividades de uma 
entidade privada com o público a 
q u e  e l a  e s t á  d i r e t a m e n t e 
relacionada, com objetivo de 
divulgar sua gestão econômico-
social, e sobre o seu relacionamento 
com a comunidade, apresentando o 
resultado de sua responsabilidade 
social.
 Ao longo de seus 18 anos de 

Benefícios voltados para o seu bem-estar!

Como dissemos no início, o Saúde PAS oferece bem mais do que complementação. Em todas as outras situações em 
que o Plano Estadual não oferece cobertura, você pode contar com nossos benefícios. Veja:

- ABRANGÊNCIA NACIONAL para URGÊNCIAS e EMERGÊNCIAS médicas;
- Cobertura para todo o Rol da ANS em rede credenciada própria ou com a opção de reembolso;
- Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre), Hospital Regina (Novo Hamburgo) e Hospital UNIMED (Caxias do Sul);
- Atendimento de Urgências nos Hospitais Moinhos de Vento, Mãe de Deus, Divina Providência e Regina (NH);
- Rede credenciada própria de médicos para atendimento rápido e qualificado;
- Convênios para utilização da maior rede de médicos do país;
- Assistências: ODONTO, FISIOTERÁPICA e ESPECIALIZADAS: psicologia, nutrição e fonoaudiologia.

Financeiras
Administrativas

ASSISTENCIAIS +
Provisão técnica

PEONA

79%

atividades, a serem completados em 
outubro próximo, o Saúde PAS 
seguiu sua filosofia de amparar seus 
usuários ao máximo possível, 
conforme descrito em sua missão 
empresaria, de promoção de saúde.
 O  g r á f i c o  a o  l a d o 
demonstra essa realidade, onde 
praticamente 80% das receitas 
do Plano são convertidas em 
assistência aos associados. 
 São diversos benefícios 
facilitadores disponibilizados aos 
associados, tais como as Consultas 
na Rede UNIMED, desde 2006 
agilizando acesso à médicos e 
posteriormente a ampliação desse 
convênio com a inclusão dos exames 
nessa grande rede, a custo zero para 
os usuários. E mais recentemente, a 
extinção da coparticipação dos 
atendimentos odontológicos e a 
a b r a n g ê n c i a  n a c i o n a l  p a r a 
consultas, exames e atendimentos 
de urgências e emergências médicas, 

entre outros (veja abaixo). 
 Essa é a essência do 
Saúde PAS: amparar seu associado 
o máximo possível, com a assistência 
mais completa do mercado e com 
va lores  de contr ibuição bem 
inferiores, cumprindo, dessa forma, 
seu papel social. 

21%

- ASSISTÊNCIA ODONTO SEM COPARTICIPAÇÃO
- HOSPITAL MOINHOS DE VENTO
- HOSPITAL MÃE DE DEUS
- HOSPITAL REGINA (NH)
- EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE CUSTO ZERO
- ESPAÇO VITALE
- E vem aí: REEMBOLSO em 48 horas! 
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PARCERIAS COM RESPONSABILIDADE

SISTEMA SERVIPASSISTEMA SERVIPASSISTEMA SERVIPAS
O crescimento passa por esta parceria!

 O Saúde PAS forma com a SERVICOOP um sistema único de atendimento aos 
Servidores Públicos Estaduais com soluções nas áreas de saúde e finanças. Em julho 
de 2016, foi inaugurada uma nova agência em Porto Alegre visando oferecer mais 
espaço, conforto e principalmente comodidade, através de novos facilitadores. O 
Saúde PAS atende seus associados também nessa moderna estrutura, com 
mais acessibilidade e conveniência. Nos próximos dias, o Sistema estará 
lançando um novo benefício para seus usuários: reembolso fácil em 48 horas. 
Aguarde!

NOVA UNIDADE CAXIAS DO SUL
 Em junho de 2016, o SISTEMA abriu uma nova unidade de atendimento na 
cidade de Caxias do Sul, visando aproximação com os usuários sediados na Serra 
Gaúcha, expansão da área de atuação e também o crescimento maior no interior do 
Estado. Com a criação dessa nova unidade foi viabilizado mais um convênio 
inovador: UNIMED NORDESTE-RS. Com esse convênio, os associados 
sediados na área de atuação dessa regional têm, além dos benefícios já 
conhecidos, internação eletiva. Uma grande conquista para os Servidores 
Estaduais e seus familiares da serra gaúcha!

 Em janeiro de 2017, chegou a vez da Região das Hortências. O Saúde 
PAS abriu um escritório em Gramado visando facilitar as solicitações dos associados 
dessa cidade e de suas vizinhas e também facilitar a captação de novos associados.
 Em Novo Hamburgo, a unidade inaugurada em 2014 comemora a 
ampliação dos serviços da SERVICOOP: passa a operar, desde o ano 
passado, com caixa bancário. Sem dúvida, mais segurança e conveniência para os 
associados do Vale dos Sinos. 

CENTRAL DE RELACIONAMENTO 
COM O ASSOCIADO - 0800 541 66 66

Nova Unidade Caxias do Sul
 

NOVA AGÊNCIA PORTO ALEGRE

SISTEMA

 A Central de Informações do Associado foi criada no ano de 2015 com o 
objetivo de oferecer agilidade aos associados do Saúde PAS. No ano passado, a 
equipe atendeu a mais de 50 mil solicitações, das mais diversas: informações, 
reembolsos, segunda via de boletos, compra de planos, dúvidas de utilização, rede 
credenciada, entre outras. Sempre que precisar, utilize este canal. Estamos prontos 
para atendê-lo com qualidade!

Nova Agência Porto Alegre


