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Assembleia Virtual Planos Complementares
No dia 28 de abril de 2022, foi 

realizada a Assembleia Geral 
Ordinária de participantes dos planos 
complementares da Saúde PAS 
Medicina & Odonto, com a apresen-
tação do Relatório da Diretoria – Exer-
cício 2021. Dentro da ordem do dia, 
foram abordados também o realinha-
mento das contribuições mensais dos 
planos complementares e o ajuste da 
data-base dos contratos a partir do 
titular do plano.

De acordo com o regulamento 
interno da Saúde PAS, a Assembleia 
ocorreu em formato virtual, sendo 
transmitida na plataforma Zoom a 
partir dos estúdios da Fábrica do 
Futuro, em Porto Alegre. A convo-
cação foi feita aos associados dos 
planos complementares através do 
envio de e-mail. Também foi publicada 
no jornal Correio do Povo e no site e 
nas redes sociais da Saúde PAS.

Ampliação das despesas
Como é de conhecimento dos Ser-

vidores Públicos, o IPE Saúde não é 
um plano regulado pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 
portanto não possuindo obrigação de 
fornecer os procedimentos e medica-
mentos previstos no ROL da ANS. Isso 
faz com que a Saúde PAS assuma na 

integralidade custos não previstos nos 
cálculos atuariais. Apenas no ano de 
2021, o valor absorvido pela Saúde 
PAS foi de R$ 11.859.282,65, garantin-
do o atendimento dos seus benefi-
ciários em situações em que o IPE 
Saúde não estaria presente.



Evolução das despesas e receitas

Entendendo o momento peculiar 
que a sociedade vivia, com o auge da 
pandemia de Covid-19, aplicamos nas 
duas últimas assembleias um reajuste 
total de 4,1%. No mesmo período, o 

IVCMH - Índice de Variação do Custo 
Médico Hospitalar somou 31,06% e o 
valor médio de reajuste das operado-
ras de autogestão, segundo a ANS, 
ficou em 17,8%.

A Saúde PAS não reajustou os valores
das contribuições mensais em  2020

AGO 2021
BASE 2020

AGO 2020
BASE 2019 CONSOLIDADO

SAÚDE PAS 4,10%0,00% 4,10%

IVCMH 12,50%16,50% 31,06%

ANS* 7,10%9,99% 17,80%

* Valor médio de reajuste das operadoras de autogestão, conforme Base de Dados ANS.
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Anualmente, as operadoras de 
planos de saúde, seguindo a norma-
tização da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), definem o cus- 
teio 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, cum-
prindo as obrigações da legislação 

vigente, ressaltando os Ativos Garan-
tidores e a Margem de Solvência.

A evolução das despesas mensais 
pode ser conferida no gráfico abaixo. 
A despesa mensal mais do que 
dobrou ao longo do exercício, passan-
do de R$ 6.722.814,13 em janeiro a R$ 
16.655.940,40 em dezembro.

DESPESAS ASSISTENCIAIS:

INTERNAÇÕES

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

EXAMES

DESPESAS RECEITAS

OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS

CONSULTAS MÉDICAS

TERAPIAS

27%

3%

42%

4%19%

5%

 R$ 6.000.000

 R$ 8.000.000

 R$ 10.000.000

 R$ 12.000.000

 R$ 14.000.000

 R$ 16.000.000

 R$ 18.000.000
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Realinhamento das Contribuições
Mensais dos Planos Complementares

Conforme previsão estatutária e legislação vigente, o Conselho Deliberativo 
definiu o percentual para realinhamento em 24,65%, que no acumulado dos 
últimos três anos ainda se mantém abaixo do valor médio de reajuste das opera-
doras de autogestão.

* Valor médio de reajuste das operadoras de autogestão, conforme Base de Dados ANS. **Estimativa para 2022.

AGO 2021 AGO 2022

BASE 2019 BASE 2020 BASE 2021

24,65%4,10%

12,50% 18,20%

7,10% 15,00%**

AGO 2020

ACUMULADO

SAÚDE PAS 0,00% 29,76%

IVCMH 16,50% 54,92%

ANS* 9,99% 35,47%

Siga a Saúde PAS no Instagram e no Facebook
@saudepas

A Saúde PAS segue ampliando a sua comunicação 
com os beneficiários através da presença nas redes 
sociais. O perfil da Saúde PAS no Instagram e a página 
no Facebook já contam com quase 3.000 seguidores 
cada.

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 e 
informações a respeito da Operadora.

Canais de
comunicação

Cobertura extra HMV
Na Assembleia, foi comunicado 

que a Cobertura Extra Moinhos de 
Vento para titulares do plano Comple-

mentar Completo será atualizada para 
R$ 310,00 mensais, conforme aprovado 
pelo Conselho Deliberativo.

Importante: você recebe o reajuste
apenas no mês de aniversário do 
seu plano.
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 Quem ingressou em abril, por exemplo, receberá o reajuste apenas em abril 
de 2023. Caso tenha dúvidas sobre a data de seu ingresso no plano, entre em 
contato conosco através do 0800 541 6666, do WhatsApp (51) 3092 4800 ou 
ainda através do e-mail sab@saudepas.com.br.



Reembolso digital

0800 541 6666
sab@saudepas.com.br

www.saudepas.com.br

/saudepas

@saudepas

(51) 3092 4800
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Desde o início da pandemia, os 
beneficiários da Saúde PAS podem 
solicitar o reembolso por e-mail. Evite 
deslocamentos desnecessários.

As solicitações de reembolso 
serão aceitas ATÉ 180 DIAS a partir da 
realização da despesa.

São passíveis de reembolso:

- Consultas, exames e atendimen-
tos em urgências e emergências reali- 
zados somente pelo IPE Saúde;

- Anestesias;

- Na circunstância de inexistirem 
ou não estarem disponíveis no local 
profissionais ou serviços credencia-
dos.

Somente serão aceitos RECIBOS, 
NOTAS FISCAIS ORIGINAIS e NOTAS 
FISCAIS ELETRÔNICAS (NF-e).

Os documentos poderão ser 
encaminhados por e-mail para o 
endereço:

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

WhatsApp
Saúde PAS
(51) 3092 4800 e
(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 con-
sultas e despesas médicas;

- orientações sobre como consultar a 
nossa rede credenciada;

As demais requisições serão respon-
didas pelas nossas atendentes em 
horário comercial.

reembolso@saudepas.com.br


