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A Primeira Assembleia Virtual
No dia 29 de abril de 2021, foi realizada a
Assembleia Geral Ordinária de participantes dos
planos complementares da Saúde PAS Medicina
& Odonto, com a apresentação do Relatório da
Diretoria – Exercício 2020. Dentro da ordem do
dia, foram abordados também o encerramento
das contribuições do Plano de Adequação
Econômico Financeiro — PLAEF (ANS), as novas
coberturas ANS, o realinhamento das contribuições mensais dos planos complementares
e, entre assuntos gerais, comentários sobre o
exercício de 2019.
Em virtude do momento atual e seguindo a

recomendação do Ministério da Saúde e demais
autoridades competentes para evitar aglomerações, a Assembleia ocorreu em formato virtual,
sendo transmitida na plataforma Zoom a partir
dos estúdios da Fábrica do Futuro, em Porto
Alegre. A convocação foi feita aos associados
dos planos complementares através do envio de
carta, e-mail e SMS. Também foi publicada no
jornal Correio do Povo e no site da Saúde PAS.
Após a apresentação da ordem do dia, os
beneficiários presentes na assembleia tiveram
espaço para tirar dúvidas, apresentar proposições e debater assuntos de interesse geral.

Novos canais de
comunicação
A Saúde PAS está ampliando a sua comunicação
com os beneficiários através da presença nas redes sociais. Foi criado, no segundo semeste de 2020, o perfil da
Saúde PAS no Instagram, que já conta com mais de 2.000
seguidores.
Pelas nossas redes sociais você acompanha as
novidades na nossa rede credenciada, atualizações sobre
os convênios com nossas entidades parceiras, além de
diversas dicas sobre saúde e bem-estar.

Siga a Saúde PAS no Instagram:

@saudepas

Palavra do
Presidente
Ao encami nharmos o Boletim Informativo referente ao
exercício
de
2020,
sugiro que leiam na integralidade para tomarem
conhecimento d as atividades do nosso plano Saúde PAS.
Anteriormente, realizávamos nossa Assembleia Ordinária de forma presencial, mas
face ao momento que vivenciamos estamos
impossibilitados, de acordo com o decreto
nº 55.128, de 19 de março de 2020, que
declara estado de calamidade pública no Rio
Grande do Sul, reiterado pelos decretos nº
55.154, de 1º de abril de 2020, e nº 55.240,
de 10 de maio de 2020.
A AGO virtual foi realizada no dia 29 de
abril de 2021. Utilizamos os agentes de
comunicação visando à participaçã o de
nossos usuários.
Ressaltamos que a ANS, através do
comunicado número 85, determinou em
setembro de 2020 a suspensão dos reajustes
das mensalidades até dezembro do mesmo
ano, incluindo mudanças de faixa etária.

Reembolso digital

Posteriormente a ANS orientou que a
cobrança retroativa fosse feita a partir de
janeiro de 2021, em 12 parcelas.
No ano de 2020 não foi realizada a
AGO referente ao exercício de 2019. O
Conselho de Administração decidiu
que o momento era inviável e, portanto, foi tomada a decisão de não praticarmos o realinhamento das sinistralidades ocorridas naquele período.
Neste ano, com a realização da AGO
virtual do ano de 2020, o Conselho de Administração, com base nos cálculos atuariais,
decidiu que o reajuste fosse de 4,1%, que
serão praticados a partir de maio do corrente
ano, e também a extinção dos apo rtes financeiros (PLAEF), face ao cumprimento das exigências da ANS no que diz respeito às reservas legais.
Faço meus agradecimentos aos associados pela compreensão da importância de
recuperarmos nossas reservas e saliento que,
com o reajuste aprovado na AGO virtual e o
encerramento do PLAEF, haverá redução nas
contribuições dos titulares a partir de maio
do corrente ano. Veja no informativo como
fi cou a tabela atual do Plano e a simulação da
contribuição com o encerramento do PLAEF.
Reitero meus agradecimentos confiante
de que iremos superar este momento de
adversidades.
Abraço.

Luiz Onofre Meira

Desde o início da pandemia, os beneficiários da Saúde PAS podem solicitar o reembolso de consultas e exames por e-mail. Evite
deslocamentos desnecessários e ajude a
conter a Covid-19!
As solicitações de reembolso serão
aceitas ATÉ 180 DIAS CORRIDOS a partir da
realização da despesa.
São passíveis de reembolso:
- Consultas, exames e atendimentos em
urgências e emergências realizados somente
pelo IPE-SAÚDE;
- Anestesias;
- Na circunstância de inexistirem ou não
estarem disponíveis no local profissionais ou
serviços credenciados.
Somente serão aceitos RECIBOS, NOTAS
FISCAIS ORIGINAIS e NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS (NF-e).
Os documentos poderão ser encaminhados por e-mail para o endereço

reembolso@saudepas.com.br

WhatsApp
Saúde PAS
(51) 9 9355 6413
Pelo WhatsApp de atendimento da Saúde PAS,
você tem atendimento 24 horas sobre as
questões abaixo:
- segunda via do seu boleto;
- orientação sobre reembolso de consultas e
despesas médicas;
- orientações sobre como consultar a nossa
rede credenciada.

Expansão da rede credenciada
Para oferecer os melhores serviços de saúde
aos seus beneficiários, a Saúde PAS investe constantemente na ampliação da rede credenciada em todo
o estado.
Os prestadores da Saúde PAS contam com o
apoio de um ecossistema digital que oferece diversos
treinamentos on-line e informações imediatas através
de um número exclusivo de WhatsApp. Sem falar do
Portal Credenciado, onde eles podem resolver diversas questões.

Participe da constante melhoria da sua rede
credenciada indicando os profissionais de saúde de
sua confiança. Se o seu médico, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo ou
terapeuta ocupacional não está na rede Saúde PAS,
teremos prazer em credenciá-lo. Vamos juntos construir uma rede credenciada cada vez melhor para
todos os beneficiários!

TREINAMENTOS
- Telefone
- Presencial
- Vídeoconferência

PORTAL CREDENCIADO
- Consultar elegibilidade
- Consultar pagamentos
- Envio de nota fiscal

ECOSSISTEMA
DIGITAL

E-MAIL
Envio e recebimento de
documentos

ASSINATURA DIGITAL
Contratos com assinatura
digital para facilitar nas
negociações

PORTAL CREDENCIADO

saudepas.com.br

WHATSAPP
Resposta ao cliente
Atendimento imediato

CENTRAL ATENDIMENTO

0800 541 6666

Novas tabelas:

O reajuste para cada contrato vem no mês de
aniversário da contratação do plano. Beneficiários que
contrataram em setembro terão o reajuste apenas no
mês de setembro, e assim por diante.
Veja na simulação ao lado como fica a contribuição mensal de um titular do plano Complementar Plus 2 com o reajuste e a retirada do aporte.

COMPLEMENTAR 2
FAIXA
0-18
19-23
24-28
29-33
34-38
39-43
44-48
49-53
54-58
Acima 59

VALOR
ATUAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

172,23
223,90
258,35
275,57
344,46
378,91
413,35
465,02
551,14
723,37

ACRÉSCIMO
4,1%
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

7,06
9,18
10,59
11,30
14,12
15,54
16,95
19,07
22,60
29,66

E-MAIL

WHATSAPP

(51) 99387.5801

convenio@saudepas.com.br

Beneficiário do Plano Complementar
Plus 2, faixa de 49 a 53 anos:
Mensalidade:
Aporte PLAEF:

R$ 818,47
R$ 60,00

TOTAL:

R$ 878,47

Mensalidade reajustada:

R$ 852,03

REDUÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO -R$ 26,44

COMPLEMENTAR PLUS 2
NOVA
TABELA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

179,29
233,08
268,94
286,87
358,58
394,45
430,30
484,09
573,74
753,03

FAIXA
0-18
19-23
24-28
29-33
34-38
39-43
44-48
49-53
54-58
Acima 59

VALOR
ATUAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

282,23
338,68
423,35
479,79
564,46
620,91
691,46
818,47
959,58
1.143,03

ACRÉSCIMO
4,1%
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

11,57
13,89
17,36
19,67
23,14
25,46
28,35
33,56
39,34
46,86

NOVA
TABELA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

293,80
352,57
440,71
499,46
587,60
646,37
719,81
852,03
998,92
1.189,89

Evolução das
despesas e receitas
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O gráfico da evolução das despesas e
receitas mostra uma situação favorável no início
do ano que, em virtude da redução dos procedimentos eletivos pela pandemia, se manteve
favorável até os últimos meses de 2020, quando
a retomada de alguns procedimentos apontou
uma importante tendência de alta nas despesas.
Acreditamos que esta tendência de alta
venha a se confirmar no exercício de 2021, com a
retomada de diversos procedimentos eletivos

que ficaram represados pelo combate à pandemia de Covid-19.
O gráfico de distribuição das despesas
assistenciais, que em 2020 mostrou uma ampliação nas internações e ao mesmo tempo uma
redução nos exames e procedimentos, reforça
esta tendência de ampliação dos custos com a
retomada da utilização do plano com exames e
procedimentos em 2021.

Despesa Total por Faixa Etária
A análise de nossa distribuição de despesa pelas faixas reflete de forma bastante próxima a distribuição de nossos associados, que se
concentram principalmente nas extremidades.
Beneficiários com 59 anos ou mais
perfazem 41,5% de nossa massa, ao mesmo
tempo em que são responsáveis por aproxi-

madamente 68% da despesa, seguindo a
tendência observada nos planos de saúde em
geral, com aumento proporcional da sinistralidade conforme o crescimento da faixa etária.
No outro extremo, beneficiários com 18 anos ou
menos perfazem 13,5% de nossa massa e são
reponsáveis por menos de 5% das despesas.
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R$ 40.000.000,00
R$ 30.000.000,00

10.000
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0 a 18

3.216
(milhões de R$) 3,91

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38
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44 a 48

49 a 53

54 a 58

59 ou mais

781

922

1.258

1.731

1.625

1.288

1.297

1.803

9.898

1,23

1,25

2,15

3,56

3,16

2,81

2,64

4,58

54,31

BENEFICIÁRIOS
DESPESA

Novas Coberturas ANS
A ANS publicou a Resolução Normativa
(RN) nº 465/2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Com isso, estão
definidos os novos exames e tratamentos que
passam a fazer parte da lista obrigatória dos
planos de saúde.
A nova lista de procedimentos entrou em
vigor no dia 1º de abril de 2021 e inclui 69 novas
coberturas. Dessas, 50 são relativas a medicamentos, principalmente oncológicos, e 19 coberturas
são referentes a procedimentos.
Consulte o Rol em www.ans.gov.br.
Medicamentos:
19 antineoplásicos orais que contemplam 28
indicações de tratamento para diversos tipos
de câncer;
17 imunobiológicos com 21 indicações para
tratamento de doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes, como psoríase, asma e
esclerose múltipla;
1 medicamento para tratamento de doença
que leva a deformidades ósseas.
Procedimentos:
exames, terapias e cirurgias para diagnóstico
e tratamento de enfermidades do coração,
intestino, coluna, pulmão, mama, entre
outras.

• 69 novas coberturas
• 50 relativas a
medicamentos
oncológicos e demais
• 19 referentes a
procedimentos

Encerramento das
Contribuições
do PLAEF (ANS)
Face ao atingimento na recuperação da
margem de solvência e dos ativos garantidores,
foi decidido pelo Conselho de Administração o
encerramento da parcela de R$ 60,00 por titular a
partir do mês de maio de 2021.
Agradecemos aos beneficiários pela parceria que possibilitou a completa adequação das
exigências da ANS (Agência Nacional de Saúde
Suplementar), com antecipação ao prazo previsto.

Reajuste das Contribuições Mensais
dos Planos Complementares
Anualmente, as operadoras de planos de
saúde, seguindo a normatização da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), definem
o custeio dos planos para o ano seguinte. O
reajuste dos valores visa garantir os recursos
financeiros necessários para assegurar e qualificar cada vez mais a assistência aos beneficiários,
cumprindo as obrigações da legislação vigente.

ÍNDICES DE REAJUSTE 2021
Use os facilitadores
da Saúde PAS:

Conforme previsão estatutária, e legislação
vigente, mas principalmente entendendo o
momento dos servidores públicos, o Conselho
Especial definiu o percentual para reajuste em
4,1%, que é praticamente a metade do percentual
indicado pela ANS para os planos Individuais e
Familiares.

IVCMH

12,50 %

Índice de Variação de Custo Médico-Hospitalar

ANS

8,14 %

IPCA

4,51 %

FIPE-SAÚDE

3,67 %

Percentual máximo de indicado pela ANS
Índice de Preços ao Consumidor Amplo

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas

Importante destacar que não houve
reajuste no ano de 2020, assim, esse reajuste é
relativo a um período de dois anos.

REALINHAMENTO APROVADO:

Nova Sede e
Centro Clínico
Em junho de 2016, a Saúde PAS deu o passo
inicial para a construção de sua nova sede e Centro
Clínico com a compra de um terreno na rua Santana, número 471. Localizada em um ponto central da
capital gaúcha, o bairro Santana, com excelente
acessibilidade, a nova sede e Centro Clínico Saúde
PAS virá inaugurar um novo paradigma na
prestação de serviços aos nossos beneficiários,
permitindo fácil acesso a uma ampla gama de
serviços em saúde em um mesmo ponto.
O projeto do prédio, que contará com 2.100
m2 de área, está em fase de aprovação junto à
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e a previsão
de início das obras é ainda no segundo semestre de
2021. Uma vez concluído, o prédio abrigará no
andar térreo o Centro Clínico com 12 consultórios

de diversas especialidades.
A construção de Centro Clínico com rede
própria é uma forte tendência entre as operadoras
de saúde e vem no sentido de oferecer serviços
cada vez melhores e mais próximos aos nossos beneficiários de uma maneira sustentável, sem agregar custos excessivos à operação.
Principalmente, o Centro Clínico Saúde PAS
nos permitirá um contato mais próximo com nossos
associados, acolhendo as demandas e entendendo
de perto as necessidades e as peculiaridades de
cada um. É um marco fundamental na construção
de nosso propósito de oferecer aos servidores
públicos e seus familiares a melhor assistência em
saúde.

Porto Alegre Rua Jerônimo Coelho, 212 - 2º andar — Centro | (51) 3092 4800
Novo Hamburgo Av. Lima e Silva, 144 — Centro | (51) 3065 3298
Caxias do Sul Rua Moreira César, 2650 - Sala 603 — São Pelegrino | (54) 3419 2499

0800 541 6666

saudepas@saudepas.com.br

www.saudepas.com.br
/saudepas
@saudepas

