
 
 

ASSOCIAÇÃO CIVIL PRÓ-SAÚDE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

BOLETIM 133 

dezembro de 2015 
 
 

O objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido nos meses de outubro e novembro de 2015. 
 
 
Caro sócio.  
Como você já sabe, a PRÓ-SAÚDE desde 10/10/2005, estendeu os benefícios que são prestados aos nossos 
associados/servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa à toda comunidade pontagrossense, com 
objetivo de fortalecer a nossa associação. 
Lembramos que maior  número de  sócios, maiores serão os benefícios por nós recebidos em relação ao 
atendimento dos médicos, clínicas,  hospitais e laboratórios credenciados.  
Para que isso aconteça, necessitamos da sua colaboração na divulgação e indicação de novos sócios.  

 
A SAÚDE DOS PLANOS - Índice da ANS avalia os planos: quanto mais perto de 1, melhor. 

 

 
ENTENDA OS INDICADORES 

 
IDSS 
(Índice de Desempenho da Saúde Suplementar) 

É a "nota" das operadoras. O IDSS vai de 0 a 1 (nota máxima) e é dividido em cinco faixas de 
variação. Até 0,4 o resultado é considerado ruim. Para se calcular o índice, são avaliados 29 
indicadores divididos em 4 categorias. 

 
IDAS 
(Indicador de Dimensão da Atenção à Saúde) 

Tem peso 40% na composição do IDSS. É composto de 15 indicadores ligados ao atendimento à 
saúde dos beneficiários, como: número de consultas, taxa de mamografias, taxa de internações, 
proporção de parto cesáreo, entre outros. 

 
IDEO 
(Indicador da Dimensão de Estrutura e Operação) 

Compõe 20% do IDSS. Composto por indicadores como dispersão da rede hospitalar, dispersão de 
serviços de urgência e emergência 24 horas, percentual de qualidade cadastral, entre outros. 
 

 
IDEF 
 (Indicador da Dimensão Econômico-Financeira) 

20% do IDSS. Mede a saúde financeira das seguradoras. São usados dados como liquidez corrente, 
patrimônio liquido, etc. 
 

 
IDSB 
(Indicador da Dimensão de Satisfação do Beneficiário) 

20% do IDSS. Composto dos indicadores: índice de reclamações, sanções pecuniárias  
sofridas em 1ª instância e proporção de beneficiários com desistência no primeiro ano. 

 
 

 
 
AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DA ASSOCIAÇÃO CIVIL PRÓ-SAÚDE DOS SERVIDORES DA UEPG, PELA 
ANS: 
IDSS –  0,8066 
IDAS –  0,7120 
IDEO –  0,6231 
IDEF –  1,0000 
IDSB –  0,9859 



 
 
 
 
 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de novembro de 2015, a PRÓ-
SAÚDE conta com a importância de R$ 20.238,09 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de 
despesas  médicas  e o fundo de reserva acumula  o montante de R$ 748.095,32 e um Imobilizado no valor  de  
R$ 540.310,87. 
Obs: informamos aos Associados que viramos o mês com um saldo de cobrança a cobrar de R$ 298.926,93. 

 
RELATÓRIO MENSAL DAS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO - a Diretoria vem elaborando e encaminhando ao 

Conselho de Curadores, regularmente, os relatórios financeiros que se encontram à disposição para apreciação de 
todos os associados na sede da PRÓ-SAÚDE. A seguir, é mostrada uma tabela com o demonstrativo sintético das 
receitas, despesas e das aplicações financeiras realizadas nos últimos dois (2) meses: 

Mês Receita Despesa + 
Reembolso     

Conta 
Corrente 
Bancária    

Aplicação     Valor de 
Resgate 
Líquido  

Final 

Valor de 
Resgate  

Proporcional 

Conta 
Correntes Pró-

Saúde 
Reembolso 

Out/15 484.556,55 642.146,60 10.423,02 620.864,53 904.816,92 914.766,53 441.290,33 

Nov/15 407.477,19 637.002,21 117.468,88 650.864,53 948.701,91 948.701,91 480.927,22 

 
VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas médicas 
para seus associados e dependentes no valor total de R$ 30.961.859,46  perfazendo uma média mensal de R$ 
187.647,63. 

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Sr. associado com a implantação do novo programa do Pró-Saúde, ficamos obrigado a criar mais dois dígitos em 
sua matrícula, com isso,  solicitamos que aqueles que possuem em suas Carteiras do Pró-Saúde a matrícula sem 
digito, que  façam o obséquio de nos procurarem em nossa sede para que possamos regularizar essa informação 
para que no futuro não gere problemas tanto ao Sr. associado como também à Associação.   
 
NOTA - Solicitamos aos associados que dentro do possível não façam uso do Sistema Único de Saúde – SUS, 

tanto para internamento, consultas, exames ou despesas ambulatoriais, em virtude de que os valores dos 
procedimentos serão convertidos através da tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos  - TUNEP 
(Resolução - RE nº 5 da ANS), a qual transforma os valores para cobrança por intermédio da ANS ao plano de 
saúde do associado, sendo este valor convertido, maior do que os valores reembolsados pela tabela da AMB / 
1996, que  usamos como referência para os nossos reembolsos. 
 
ALERTA – Lembramos aos associados que neste mês de dezembro de 2015 os vencimentos dos boletos 
referente as mensalidade do mês em curso foram antecipados para o dia 29/12/2015 em razão do fechamento 

bancário, tendo em vista que todas as contas deverão ser liquidadas dentro do exercício de 2015.  

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Comunicamos aos Associados que a Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da UEPG sita à Rua Senador 
Pinheiro Machado, 446, Centro - Ponta Grossa – Paraná, atende os interessados pessoalmente, telefone ou por 
Email, de segunda a sexta feira das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas. 

 

 
 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
3224-9108 

(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 

 
 
 
   



MENSAGEM 

 
 

Que o nascimento de Jesus seja para você e sua família 
uma fonte de luz, de onde se possa buscar a certeza de seguir 
pelos caminhos iluminados pela proteção divina. 
Goste, Ame, Viva, Sorria, abrace a Vida. 
Ser feliz no Natal de 2015 é um direito seu. 
Continuar feliz em 2016 é sua obrigação. 
A  Pró -Saúde UEPG deseja a todos os associados, 
Amigos, parceiros e colaboradores um Feliz Natal 
E um 2016  repleto de realizações, são  os votos da 

Associação Civil Pró-Saúde  
dos Servidores da Universidade Estadual de  

Ponta Grossa 
 

 


